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Saygıdeğer Katılımcılar, Değerli Konuklar;
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ve Eğitim Araştırmaları Birliğinin (EAB) işbirliğiyle düzenlenen “X.
Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi” dolayısıyla Ülkemize, Kapadokya’nın incisi güzel Nevşehir’e ve
Üniversitemize hoş geldiniz.
Kapadokya Bölgesi, doğa ve tarihin dünyada belki de en güzel, en anlamlı şekilde bütünleştiği yerlerden biridir.
Dünyanın Jeolojik oluşumu milyonlarca yıllık süreçte Peribacalarını meydana getirirken, medeniyetin binlerce
yıllık tarihi içinde tekâmül eden insanlık da bu eşsiz yapıları ve kayalıkları, barınaklar, ibadethaneler inşa etmek
maksadıyla kullanmış; bunları fresk ve taş işçiliğinin sanat tarihi bakımından en değerli örnekleriyle süsleyerek,
az evvel bahsettiğim o doğal ve tarihi güzelliklerin ender buluşmasına bizlerin de tanık olmasını sağlamışlardır
Onuncusunu idrak ettiğimiz kongremiz, Millî Eğitim Bakanlığı, Avrupa Eğitim Araştırmaları Birliği, Dünya
Eğitim Araştırmaları Birliği, Uluslararası Eğitimciler Birliği ve Uluslararası Nitel Araştırmalar Birliği desteği ile
gerçekleştirilmektedir. Kongremizin ana teması ise “Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik (FTMM)
Eğitiminde Mükemmellik Arayışı” şeklinde belirlenmiştir.
Kongreler ve bu kabil bilimsel etkinliklerin farklı ülkelerden bilim insanlarını bir araya getirmesi, bilimsel
çalışmaların paylaşıldığı etkileşimli ortamlar hazırlaması, gelecek için yeni çalışmaların temellerinin atılması ve
yeni fikirlerin neşet etmesine imkân sağlaması bakımından arz ettiği önem hepinizin malumudur. Nevşehir Hacı
Bektaş Veli Üniversitesi ailesi olarak bizler de her nevi ilmi faaliyetinin içinde olmayı arzuluyor, elbette bu tür
etkinliklerin bir parçası olmaktan her daim onur duyuyoruz.
Bu vesileyle kongrenin üniversitemiz tarafından gerçekleştirilmesinde emeği geçen, Eğitim Araştırmaları Birliği
Derneği Başkanı Sayın Prof. Dr. Mustafa Yunus Eryaman, kongre düzenleme başkanları Doç. Dr. Abdulkadir
Uzunöz, Öğretim Üyesi Dr. Necati Cerrahoğlu ve Öğretim Üyesi Dr. Martina Riedler'e, tüm katılımcılar adına
teşekkür ediyorum. Ayrıca değerli katkılarından dolayı EAB konsey başkanlarına, çalışma gruplarına ve
üyelerine de şükranlarımı sunuyor, kongrenin nihai amaçlarına ulaşması ve ilgili alanlarda bilimsel çalışmalara
ivme kazandırması temennisiyle hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Mazhar BAĞLI
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü
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Dear Participants and Guests;
Welcome to Nevşehir, which is the pearl of Cappadocia and welcome to our country owing to the “10th
International Congress of Educational Research” which has been organized through the cooperation between
Nevşehir Hacı Bektaş Veli University and Turkish Educational Research Association (EAB).
The region of Cappadocia is one of the places where nature and history mingle into each other in a most
aesthetic and meaningful way. While the geological formation of the earth brought forth the fairy chimneys,
mankind, who matured within thousands of years, used these unique structures and rocks in order to build
dwellings and sanctuaries and enabled us to witness one of the rare meetings of natural and historical beauties
with their frescoes and stone craftsmanship that are precious examples of art history.
Our congress, whose tenth one is being realised, has been organized by the supports of the Ministry of National
Education, European Educational Research Association, International Association of Educators, World
Education Research Association and International Association of Qualitative Inquiry. The main theme of the
congress has been defined as “Search for Perfection in the Education of Science, Technology, Engineering and
Mathematics”.
It is a commonly acknowledged fact that congresses and such scientific meetings are of utmost importance in
that they enable scholars from various countries to congregate, pave way for the environments in which scientific
studies are shared interactively, lay the foundations of new research topics and enable the formation of fresh
ideas. As the family of Nevşehir Hacı Bektaş Veli University, we have always desired to be a part of all scholarly
activities and have been proud to be a part of them.
Hereby, on behalf of all participants, I would like to thank to Prof. Dr. Mustafa Yunus Eryaman, who is the head
of Educational Research Association, Assoc. Prof. Dr. Abdulkadir Uzunöz, faculty members Dr. Necati
Cerrahoğlu and Dr. Martina Riedler, who are the heads of the organizing committee, for their efforts to organize
the congress in our university. I also express my gratitude to the presidents of the EAB council, works groups
and members. I hope that the congress will meet its expected results and accelerate the research activities in the
relevant fields.

Prof. Dr. Mazhar BAĞLI
Rector of Nevşehir Hacı Bektaş Veli University
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Saygıdeğer Katılımcılar, Değerli Konuklarımız,
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ve Eğitim Araştırmaları Birliğinin (EAB) işbirliğiyle düzenlenen X.
Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresine hoş geldiniz.
Kongremiz Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ve Eğitim Araştırmaları Birliğinin ortaklığında gerçekleşen
bir kongre olmakla birlikte, Milli Eğitim Bakanlığı, Dünya Eğitim Araştırmaları Birliği, Avrupa Eğitim
Araştırmaları Birliği, Uluslararası Eğitimciler Birliği ve Uluslararası Nitel Araştırmalar Birliği tarafından da
desteklenen bir kongredir.
Bu yılki teması “Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik (FTMM) Eğitiminde Mükemmellik Arayışı” olan
kongremize 14 farklı ülkeden katılan 900’ü aşkın akademisyen, 4 gün boyunca 502 sözlü ve 24 poster bildiri
sunacaklardır. Kongremiz çerçevesinde ayrıca 2 çalıştay ve 2 özel oturum gerçekleştirilecektir. Bu büyük
organizasyonun üniversitelerinin ev sahipliğinde gerçekleşmesini sağlayan Nevşehir Hacı Bektaş Veli
Üniversitesi Rektörü sayın Prof. Dr. Mazhar Bağlı’ya ve desteklerinden ötürü Milli Eğitim Bakanlığı sayın İsmet
Yılmaz’a teşekkürü bir borç biliriz.
Kongremizin organizasyonunun Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nde gerçekleştirilmesinde emek sarf
eden Kongre Düzenleme Kurulu Başkanları Doç. Dr. Martina Riedler, Doç. Dr. Abdulkadir Uzunöz ve Yard.
Doç. Dr. Necati Cerrahoğlu’na, Kongre Bilim Kurulu ve Düzenleme Kurulu Üyelerine, Kongre Program
Başkanlarına ve Üyelerine; hakem kurulunda yer alan ve değerlendirmeleriyle katkılarını esirgemeyen öğretim
üyelerine şükranlarımızı sunuyoruz. Ayrıca kongremize destek veren bütün kurum, kuruluş ve sponsorlarımıza
teşekkürlerimizi ifade etmek istiyorum.
Kongremize davetli konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Liesel Ebersohn, Prof. Dr. Hafize Keser, Prof. Dr. Erdinç
Çakıroğlu ve Doç. Dr. Semih Aktekin sunumlarıyla kongremize önemli katkılar sağlayacaklardır. Bu etkinliğe
verdikleri katkıdan dolayı davetli konuşmacılarımıza şükranlarımızı ifade etmek istiyorum.
2008 yılında kurulan Birliğimiz 10. kuruluş yılını ulusal ve uluslararası düzeyde düzenleyeceği çeşitli
etkinliklerle kutlayacaktır. Bu etkinliklerden başlıcaları şunlardır:
1. Polonya’nın Krakow şehrinde 17-19 Eylül 2018 tarihleri arasında 11. Uluslararası Eğitim Araştırmaları
Kongresi düzenlenecektir. Krakow Eğitim Üniversitesinde, Polonya ve Ukrayna Eğitim Araştırmaları Birlikleri
ve Varşova Üniversitesi ile ortaklaşa düzenlenecek olan kongre Dünya Eğitim Araştırmaları Birliği, Avrupa
Eğitim Araştırmaları Birliği ve Uluslararası Eğitimciler Birliği tarafından desteklenmektedir.
2. Dünyanın en iyi üniversiteleri arasında gösterilen İllinois Üniversitesinde 75 ülkeden 3000 akademisyenin
katılımı ile düzenlenecek olan 14. Uluslararası Nitel Araştırmalar Kongresi çerçevesinde bir Türk Günü organize
edilecektir.
3. 5-7 Ekim 2018 tarihlerinde Indiana Üniversitesi Bloomington kampüsünde Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi ve Kastamonu Üniversitesi desteği ile Uluslararası Eğitim, Kültür ve Dil Konferansı
düzenlenecektir
4. 2-11 Kasım 2017 tarihleri arasında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve Eğitim Araştırmaları Birliği
işbirliğinde I. Ulusal Görsel Sanatlar Eğitimi Sempozyumu ve Çağdaş Sanat Sergisi Çanakkale'de
gerçekleştirilmiştir. Sempozyumun ikincisi Aralık 2018de Ankara Üniversitesinde gerçekleştirilecekir.
5. Birliğimiz, merkezi Londra'da bulunan Bloomsbury Yayıncılık ile 2 yıllık bölge editörlüğü anlaşması
imzalamıştır. Anlaşma çerçevesinde 95 EAB üyesi öğretim üyesi "Bloomsbury Education and Childhood
Studies" yayın serisinde görev alacaktır.
Yararlı ve üretken bir kongre geçirmenizi dilerken, birliğimizin 10 yıl etkinliklerine aktif katılımınızı bekliyor ve
kongremizin ülkemiz ve dünya eğitim politikalarına katkı yapmasını umuyorum.
Saygılarımla,
Prof. Dr. Mustafa Yunus ERYAMAN
Eğitim Araştırmaları Birliği Başkanı
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Dear Congress Participants and Distinguished Guests;
As the president of the Turkish Educational Research Association, I wish to extend a warm welcome to all
congress participants. We are delighted and honored to host the Tenth International Congress of Educational
Research at Nevşehir Hacı Bektaş Veli University. I would like to express my special thanks to Prof. Dr. Mazhar
Bağlı, the Rector of Nevşehir Hacı Bektaş Veli University, for hosting the conference at his university; and to
Mr. İsmet Yılmaz, the Minister of National Education, for his valuable contribution to the congress.
It is my great pleasure to inform you that more than 900 congress delegates from 14 countries will present 502
papers and 24 posters in four days. The congress will also host 2 workshops and 2 special sessions. The theme of
this year’s congress is "Searching for Excellence in STEM Education"."
The congress is supported and sponsored by Turkish Ministry of National Education, International Association of
Educators (INASED), World Education Research Association (WERA), European Educational Research
Association (EERA), and International Association of Qualitative Inquiry (IAQI). I would like to express my
special thanks to the chairs of the organization committee, Assoc. Prof. Dr. Martina Riedler, Assoc. Prof.
Abdulkadir Uzunöz and Assist. Prof. Dr. Necati Cerrahoğlu and to all members of the organization and review
committees for their invaluable support and cooperation in organizing the congress in Nevşehir. I also would like
to thank to the supporting organizations and sponsors.
Today we have special guests as the keynote speakers of the congress: Prof. Dr. Liesel Ebersohn, Prof. Dr.
Hafize Keser, Prof. Dr. Erdinç Çakıroğlu and Assoc. Prof. Dr. Semih Aktekin. I would like to express my
gratitude to them for their valuable contribution to the congress.
TERA will organize the following special events in order to celebrate the Tenth Anniversary of the Turkish
Educational Research Association in 2018:
1.
The Eleventh International Congress of Educational Research will take place at Pedagogical University
of Cracow from September 17-19, 2018. The theme of the Congress is "Research, Innovation and Reform in
Education". The congress is organized by the Turkish Educational Research Association and Polish Education
Research Association in cooperation with Ukrainian Educational Research Asssociation, Faculty of Education of
the Pedagogical University of Cracow, and Faculty of Education of University of Warsaw.
2.
“A Day in Turkish 2018″ (ADIT2018) will be held at the University of Illinois at Urbana-Champaign on
May 18, 2018. The theme of the ADIT-2018 is “Qualitative Inquiry for Immigrant, Refugee, Detained, and
Undocumented Children and Families.”
3.
The 2018 TERA Sessions will be held on October 5-7, 2018 at Indiana University- Bloomington, USA
in cooperation with Canakkale Onsekiz Mart University and Kastamonu University. The main theme of the 2018
TERA Sessions is New Trends in Educational Research in Turkey.
4.
The First and Second National Visual Arts Education Symposiums will be held in Canakkale Onsekiz
Mart University and Ankara University.
5.
95 TERA members will contribute to the a Book Project published by London Bloomsbury Publishing
in cooperation with TERA.
I am wishing the best to all congress participants in Nevsehir and hoping to meet you this year at the special
events of the the Tenth Anniversary of the Turkish Educational Research Association
Sincerely;
Prof. Dr. Mustafa Yunus ERYAMAN
President
Turkish Educational Research Association
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Değerli Katılımcılar ve Saygıdeğer Konuklar,
İlki 2009 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Uluslararası Eğitim
Araştırmaları Kongresi’nin onuncusunu Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde düzenliyor olmanın
heyecanını yaşıyoruz.
Avrupa Eğitim Araştırmaları Birliği, Dünya Eğitim Araştırmaları Birliği, Uluslararası Eğitimciler Birliği ve
Uluslararası Nitel Araştırmalar Birliği desteği ile düzenlediğimiz bu yılki kongremizin ana temasını "Fen,
Teknoloji, Mühendislik, Matematik (FTMM) Eğitiminde Mükemmellik Arayışı" olarak belirledik.
Kongremizin ev sahipliğini üstlenen Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, bilim, kültür ve sanat alanlarında
ulusal ve uluslararası düzeyde önemli katkı sunan bir üniversite olmanın yanı sıra, kongre kültürü ve
organizasyon başarıları ile de öne çıkan bir üniversite olarak 12. yılını geride bırakmaktadır. Bu vesileyle,
kongremizin gerçekleşmesi noktasında maddî ve manevî desteklerini esirgemeyen Nevşehir Hacı Bektaş Veli
Üniversitesi Rektörü sayın Prof. Dr. Mazhar Bağlı’ya şükranlarımızı sunmayı bir borç biliriz.
Kongremize davetli konuşmacı olarak katkı sunan Prof. Dr. Liesel Ebersohn, Prof. Dr. Hafize Keser, Prof. Dr.
Erdinç Çakıroğlu ve Doç. Dr. Semih Aktekin’e kongremize verdikleri destekten dolayı şükranlarımızı ifade
etmek istiyoruz.
Ayrıca; bildiri ya da posterleriyle Türkiye’den ve yurt dışından kongremize katılan değerli bilim insanlarına;
kongremizin aksamadan gerçekleşebilmesi ve sonuçlandırılabilmesi yolunda değerli katkıları olan Kongre
Düzenleme Kurulu Üyelerine, Kongre Program Başkanlarına ve Üyelerine; hakem kurulunda yer alan ve
değerlendirmeleriyle katkılarını esirgemeyen öğretim üyelerine ve maddi destekleriyle işimizi kolaylaştıran tüm
sponsorlarımıza Kongre Düzenleme Kurulu adına içten teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Saygılarımızla

Doç. Dr. Abdulkadir UZUNÖZ

Doç. Dr. Martina RIEDLER

Dr. Öğr. Üye. Necati CERRAHOĞLU

Düzenleme Kurulu Eş Başkanı

Düzenleme Kurulu Eş Başkanı

Düzenleme Kurulu Eş Başkanı
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Dear Distinguished Guests and Participants of the Congress
We are greatly honoured to welcome you all to the Tenth International Congress of Educational Research
organized by Nevşehir Hacı Bektaş Veli University and Turkish Educational Research Association. Today we
also celebrate the Tenth Anniversary of the foundation of Turkish Educational Research Association.
We have decided the theme of this year’s Congress to be "Searching for Excellence in STEM Education." The
congress will be organized with the contributions of European Educational Research Association, World
Education Research Association, International Association of Educators and International Association of
Qualitative Research.
Hosting the congress and providing great contributions to the fields of science, culture and art both at national
and international levels, Nevşehir Hacı Bektaş Veli University, prominent for its congress culture and
organizational successes, has been on duty for 12 years. Thus, we, as the chairs of organization committee of the
congress, really appreciate the moral and material support of the Rector of Nevşehir Hacı Bektaş Veli
University, Prof. Dr. Mazhar Bağlı for our congress.
We also would like to thank the keynote speakers of the congress, Prof. Dr. Liesel Ebersohn, Prof. Dr. Hafize
Keser, Prof. Dr. Erdinç Çakıroğlu and Assoc. Prof. Dr. Semih Aktekin, for their valuable contribution to the
congress.
Additionally, we, as the chairs of the organization committee, are very grateful to the academicians participating
in the congress with their posters and oral presentations from Turkey and abroad, to the members of the congress
organization committee, to the program chairs and the members of the congress scientific committee, to the
academicians in the referee board, and to all the sponsors of the congress for their support which eases our job to
a great extent.
Sincerely,

Dr. Abdulkadir UZUNÖZ

Dr. Martina RIEDLER

Dr. Necati CERRAHOĞLU

Co-Chairs of the Congress Organization Committee
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WORKSHOPS

Profesor Geovana Mendonça Lunardi Mendes
Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC
Programa de Pós-graduação em Educação
Politics of Educacional Borrowing and policies of technology insertion in
schools in Latin American
This presentation discusses how in recent years the policies of technology
insertion have become a constant agenda of education policies. Considering
Brazil as a context, the paper presents the partial results of a series of
investigations conducted by the author and her group that analyze how, in
education policies, technology insertion, through specific programs as in 1:1
model, represent a change of ideas and curricular innovation at school. In
addition, it discusses, based on the global education policy concept, the role of
governments and states in the adoption of policies presented around the world.
Therefore, this paper is organized in two sections: the first discusses the 1:1
Model in the context of education policies, and the second discusses the issue of
curricular changes announced by these policies.
Keywords: Curricular changes; Education policies; Digital technologies; 1:1
model.
Aneta Maria Kochanowicz, PhD
Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wroclaw, Poland
Hermeneutic ethics - to know, describe, interpret, understand.
The Problem-Centered Interview according to Andreas Witzel as a way to
reach the interlocutors' experience
In June 2016, I defended my doctoral dissertation under the title Contexts of the
Meaning of Life and the Sense of Care for a Child with Apallic Syndrome,
publishing it soon after with minor changes in the form of a monograph
entitled Child in a Coma. The Meaning of Life, the Sense of Caring (Łódź 2016).
During the methodological workshops I would like to present the adopted
research perspective, defined by hermeneutics and ethics (formulation of
research questions and description language), as well as my role of a moderator
ordering issues of cognition, description, interpretation and understanding of one
of the boundary situations: the existential situation of a child in an apallic state
(commonly referred to as coma).
I assumed that every child case studied is a fragment of universal social
experience. That is why I made an attempt to create a community of discourse,
taking into account different perspectives arising from the social roles of my
"interlocutors" (philosophers, lawyers, bioethics, medical doctors, journalists,
filmmakers, writers). Above all, however, I gave my voice to parents, competent
narrators - protagonists of the struggle to wake up their child from a coma. I
interviewed them at the "Budzik" Clinic in Warsaw with the help of the problem-
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centered interview developed by Andreas Witzel.
An important element of the research procedure was the analysis of audiovisual
materials, autobiographical documents created by parents of children with apallic
syndrome (books, letters, diaries, press interviews, written statements and
internet diaries - blogs), my own field notes and "records in my head".
My research path (consisting of 7 stages and based on 8 principles) led me
somewhat to becoming a co-creator of the cultural identity of a child with apallic
syndrome: by writing about who he is, I also asked questions about the essence
of humanity in genere.

Anatoly Oleksiyenko, PhD Faculty of Education University of Hong Kong
Academic Research and Writing:
Shaping Competence and Confidence for Globally Influential Publications
This seminar will shed light on structural imperatives in the design of research
proposals and papers. The presenter will share techniques for composing and
aligning key structural elements: the abstract, problem statement, literature
review, theoretical framework, methodology, findings, discussion, and
conclusion. The participants will explore essential tools and tips for using a
paragraph as a unit of communication to sustain a clear and consistent line of
argument.
The format of this seminar is a collegial discussion. Participants are welcome to
share their experiences, as well as pose questions and provide answers. The
driving idea behind this seminar is that skills can be easily learned through an
empowering exchange among scholars. The objective is to replace anxiety about
competitive performance and productivity with a sense of joy and confidence
associated with academic writing and peer review.
Sergiy Kurbatov, PhD
Institute of Higher Education,
National Academy of Educational Sciences of Ukraine & IRES, University
of Uppsala, Sweden
University Rankings as an Alternative Mechanism for Quality Assurance
During the workshop I plan to introduce to the audience a brief historical
background and my analyses of current situation with university rankings as a
new, innovative and dynamic tool for quality assurance in higher education,
which is very sensitive to the interests and demands of the main stakeholders in
this area. Together we would analyze the main criteria and indicators of the
most influential international university rankings: Academic ranking of world
universities (ARWU or Shanghai ranking - http://www.shanghairanking.com/);
QS world university rankings (https://www.topuniversities.com/qs-worlduniversity-rankings )
and
THE
world
university
rankings
(https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings), as far as
Ranking
web
of
world
universities
(Webometrics
http://www.webometrics.info/en ).
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The participants of the workshop would be encouraged to conduct SWOTanalyses of these rankings and then to present the results to the audience. After
this we expect an open discussion of the main ways of improvement of the
theory and methodology of university rankings and their role in contemporary
academic life.

Professor Oksana Zabolotna
Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University, Ukraine
The workshop on Action Research
School teachers and university professors who engage in action research
inevitably find it to be an empowering experience. Action research is always
relevant to the participants as they determine the focus of each research project
and they are also the primary consumers of the findings.
The workshop will give the participants awareness of the nature, purposes and
processes of action research. They will also become aware of different strategies
for collecting and analyzing action research data.
The workshop will be organized in the way that, working in small groups, the
participants will construct their own idea of what action research is, as well as
they will gain practical skills of how to design this kind of research.
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DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Arefe YURTTAŞa,Atila ÇAĞLARb
a: Kastamonu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü e-mail: arefeyurttas@gmail.com
b:Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü
e-mail:acaglar@kastamonu.edu.tr

ÖZET
Bilim ve teknolojinin hızlı ilerlemesi, sanayileşme ve hızlı nüfus artışının çeşitli çevre sorunlarını da
beraberinde getirmesi, bu süreçte çevreyi korumanın önemini gündeme getirmiştir. Çevreyi korumak ve yaşanılır
kılmak için en önemli unsurların başında az atık oluşturmak ve oluşan atıkları en iyi şekilde değerlendirmek
gelir. Oluşan bu atıkların çeşitli işlemlerden geçirilerek tekrar üretime katılmasına geri dönüşüm denir. Geri
dönüşüm konusundaki bilgi ve tutumların genç yaşlardan itibaren kazandırılmasında, okullarda verilen nitelikli
çevre eğitimin rolü ve önemi büyüktür.
Bu çalışmanın amacı ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin geri dönüşüm konusundaki bilgi düzeylerini çeşitli
değişkenler açısından incelemek ve erken yaşlardan itibaren verilen çevre eğitiminin bu öğrencilerin geri
dönüşüm hakkındaki bilgilerini ne düzeyde etkilediği ile ilgili durum değerlendirmesi yapmaktır.
Bu çalışmada araştırma yöntemi olarak tarama yöntemi kullanılmıştır. Çalışma 2014-2015 eğitimöğretim yılında Kastamonu il merkezindeki ortaokullarda 8. Sınıf düzeyinde öğrenim gören toplam 601
öğrenciden oluşmuştur. Veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen başarı testi ile toplanmıştır. Elde edilen
verilerin analizinde t testi ve anova testi kullanılmıştır.
Araştırma sonucunda; öğrencilerin geri dönüşüm konusundaki bilgi düzeylerinin yetersiz olduğu, bu
konudaki bilgi düzeylerinin Fen Bilimleri dersi karne notu ve Fen Bilimleri dersini sevip sevmeme durumuyla
doğrudan ilişkili olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Çevre, çevre eğitimi, geri dönüşüm, fen eğitimi,

Not: Bu çalışma “Ortaokul Öğrencilerinin Genel Çevre Bilgisi Düzeylerinin İncelenmesi, Kastamonu
Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü” referanslı yüksek lisans tezinden üretilmiştir.

ABSTRACT
Rapid progress of scienceand technology, industrialization and rapid population growth have brought
various environmental problems together, which has brought the importance of preserving the environment in
this process.
One of the most important elements to protect the environment and make it livable is to make less waste
and to recycle the wastes that are formed in the best way. Recycling is the process of the recycling these wastes
through various through various processes. The role and importance of qualified environmental education given
to schools is a major factor in gaining knowledge and attitudes about recycling from early ages.
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The aim of this study is to examine the level of knowledge of recycling in the 8th grade students of
secondary school in terms of various variables and to assess the extent to which environmental education from
early ages influences students' knowledge of recycling.
In this study, a screening method was used as a research method. The study consisted of a total of 601
students at the 8th grade level in the middle schools in Kastamonu city center in the academic year 2014-2015.
The data were collected by the achievement test developed by there searchers. In the analysis of obtained data, t
test and anova test were used.
As a result of there search; it has been found that the knowledge levels of the students on the recycling
are inadequate, and that the knowledge levels in this area are directly related to the sciencec lass scores and to
students’ liking or disliking science lesson.
KeyWords: Environment, environment education, recycle, science education.

1.GİRİŞ
Var olduğu günden beri sürekli bir değişim halinde olan dünya, üzerinde barındırdığı
canlıların sayısının artmasıyla değişimin hızı daha da artmıştır. Özellikle insanoğlunun dünyadaki
nicel varlığının artması ve dünya üzerindeki kaynakların tamamen kendisi için olduğunu düşünmesi,
bütün canlıların ortak alanı olan çevrenin hızla bozulması ve yağmalanmasına neden olmuştur.
Önceleri pek dikkate alınmamakla birlikte çevre tahribatının neticesinde bu tahribatı yapanları da
etkilemesi insanları acil önlemler almaya mecbur etmiştir. Birçok ülke çevre koruma kanunları
çıkarırken ülkelerin bir araya gelerek çevre korumaya dönük çeşitli sözleşme ve protokoller yapması
bunların başında gelmektedir. Bunların içinde en önemlisi Kyoto Protokolüdür (Santille vd., 2005).
Çevre tahribatından dolayı Dünyanın maruz kaldığı tehlike genel olarak küresel ısınma ve
iklim değişikliği olarak öne çıkmasından dolayı ülkeler daha çok bu kısma yoğunlaşmışlardır. Dünya
genelindeki sıcaklığın giderek artması olarak adlandırılan küresel ısınmadaki bu sıcaklık artışının
birçok ekolojik dengeyi etkileyecek boyutlara ulaştığı bildirilmektedir. Bu sıcaklık artışının en büyük
etkisi ise iklim sistemi üzerinde meydana gelmekte ve buna bağlı olarak ortaya çıkan iklim değişikliği
de, atmosfer içinde doğal olarak bulunan ve sera gazları olarak adlandırılan bazı gazların
konsantrasyonlarının değişmesine ve yerkürenin aşırı olarak ısınmaya başlaması sonucu ekolojik
dengesizliklerin ortaya çıkmasını ifade etmektedir. Sera gazı emisyonu içindeki en büyük payı da
karbondioksit gazı almaktadır. Bu gazın oluşumundaki başlıca nedenler ise; ekonomik büyüme, nüfus,
enerji tüketimi, fosil kaynaklı yakıtların kullanımı ve ormansızlaşma gibi etmenlerdir(Karakaya ve
Özçağ, 2001). Çevrenin önemi, sistemi ve işleyişini etkileyecek potansiyeli taşımasından ileri
gelmektedir (Koçel, 2003). Organizmalar, sistemler ve kurumlarla çevre sürekli bir etkileşim
içerisindedir. O halde, organizmaların, sistemlerin ve kurumların sürekliliği çevre ile uyumlu
olmalarına bağlıdır (Türk, 2011). Sürdürülebilir bir çevrede yaşamanın temel prensiplerinden birisi
çevrenin korunması ve geliştirilmesidir.

Bunun için alınacak önlemlerin başında hammadde

kaynaklarının bilinçli kullanılması ve kullanılan atıkların değerlendirilmesi gelir. Atıkların tekrar
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kazandırılması işlemi bütün dünyada geri dönüşüm (Recycling) olarak adlandırılmaktadır. Daha geniş
anlamıyla yeniden değerlendirilme imkânı olan atıkların çeşitli işlemlerden geçirilerek hammaddeye
ya da yan ürününe dönüştürülerek tekrar üretime katılmasına geri dönüşüm denir (Çimen ve Yılmaz,
2012). Dünyada çevre sorunlarının giderilmesi amacıyla geri dönüşüm ve diğer çevre koruma
uygulamalarının önemi gittikçe artmaktadır (Gandy, 1994; Schultz, 2002). Atık ürünlerin geri
dönüştürülmesi ile atık maddelerin çevre, sağlık ve ekonomiye olumsuz etkileri azalır, kirlilik ve doğal
kaynakların tahribatı giderilir (Spiegelman ve Sheehan, 2004).
Günlük hayatta sık kullanılarak çevreye atılan pet ve cam şişeler, kâğıtlar, naylon ve türevleri
olan malzemeler, bitkisel atıklar, tıbbi atıklar, endüstriyel atıklar ve evsel atıklar çürümeden,
paslanmadan, çözünmeden ve biyolojik olarak bozulmadan yıllarca kalarak özellikle su ve toprağı
kirleterek ve buralardaki canlılara zarar verip ölümlerine neden olmaktadırlar (Öztürk, 2001).
Değerlendirme aşamasında birçok sınıfa ayrılan atıklar düzenli bir şekilde istiflenip kaldırılarak büyük
çevre sorunlarının önüne geçilmiş olunur. Gelişmiş ülkelerde bu atıkların imha edilmesinden ziyade
yeniden kullanılacak hale getirilmesi üzerine çalışmalar yapılmaktadır. Böylece çevre korunmasına
yardımcı olunurken ham madde kaynaklarının aşırı tüketilmesi önlenecek ve atıklar ekonomiye geri
kazandırılacaktır(Yaman, 2012; Aydınlı ve Çağlar, 2012).
Çevrenin geliştirilmesi, tahribatının önlenmesi ve korunması sadece temel bilimler ve
mühendisliğin ilgi alanında değil aynı zamanda son yıllarda oldukça popüler olan eğitimin de en
önemli ilgi alanlarından biridir. Özellikle çevre eğitimi, çevre okuryazarlığı, çevre farkındalığı, geri
dönüşüm eğitimi gibi birçok konu eğitimin ilgi alanında yer almaktadır. Çevre okuryazarlığı “bireyin
çevre sorunları karşısındaki temel bilinç, farkındalık ve anlayış düzeyidir” şeklinde ilk kez tanımlayan
ve bu kavramı kullanan Amerikalı bilim insanı Charles Roth’tur (Roth, 1968). 1975 yılında Belgrat'ta
düzenlenen uluslararası çevre eğitimi konferansında çevre okur-yazarlığının genel amacının toplumun
çevre bilgisi, yetenek, tutum ve davranışlarını içerdiği bildirilmiştir (Blatt, 2015). Çevresel süreçleri ve
sistemleri anlayan çevre okuryazarı bireyler toplumda bir fert ve genelde dünya vatandaşı olarak
küresel, sosyal, kültürel, politik, ekonomik ve çevresel ilişkileri içeren çeşitli çevresel konu ve
sorunları etraflıca tartarak sorumlu kararlar alabilirler (Naaee, 2000). İyi bir çevre eğitiminden
beklenen bireyleri eylemsel çevre okuryazarı yapmaktır. Çevre eğitimi ile ilgili derslerde başarıya
ulaşmak ve çevre okuryazarlığını geliştirmek için, bireyler ekoloji ve çevre bilgisi, çevre duyarlılığı,
sorumlu çevre davranışı ve çevre sorunlarının çözümünde onlara bilişsel birtakım becerilerinin
kazandırılması temel sorumluluk olmalıdır. Bireylerin çevre okuryazarlık düzeylerini çevre merakı,
çevreye duyarlı aile, doğal alanlarda sık bulunma, çevre eğitimi ve çevresel aktivitelere katılma
durumlarının etkilediği belirlenmiştir (Karatekin ve Aksoy, 2012). Çevre okuryazarlığı gelişmiş olan
bireyler dünyadaki doğal sistemlerin nasıl çalıştığı ve insan aktivitelerinin bu sistemlere etkisinin nasıl
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olduğu ile ilgili farkındalık, bilgi ve duyarlılığa sahiptirler (Moody vd., 2005; Kaplowitz ve Levine,
2005).
Dünyada ekonominin temelini aşırı tüketimin teşkil etmesi sebebiyle ham madde kaynakları
hızla tüketilmekte ve yerini çevre sorunları almaktadır. Genel olarak çevre sorunları deyince insan ve
etrafı akla gelmektedir. Çevre, çevrenin korunması ve geri dönüşüm konuları bütün dünyada genel
eğitimin vazgeçilmez araştırma alanlarından olmuştur. Son yıllarda plastik atıklarının geri
dönüşümünün eğitiminin verildiği ve çok olumlu neticelerin alındığı çalışmalar öne çıkmaktadır
(Cheung vd., 2017). Geri dönüşümle ilgili yapılan çalışmalarda geri dönüşüm bilincinin
kazandırılmasının belirli bir zamana ihtiyacı olduğu ve kazanılan davranışların oldukça kalıcı olduğu
saptanmıştır (Vining ve Ebreo, 1992). Çevre sorunlarının azalmasında önemli yer teşkil eden geri
dönüşüm ve geri dönüşümün çevresel etkileri çevre bilincine sahip tüm bireyler tarafından
bilinmelidir. Bu konu ile ilgili olarak ülkemizde eğitim, örgün eğitim kurumlarından olan
ortaokullarda çevre eğitimi adı altında verilmektedir. Ayrıca çevre problemlerinin çözümü için gerekli
olan geri dönüşüm ve etkileri konusunda öğrencilerin bilinçlendirilmesi sosyal bilimler ve fen
bilimleri işbirliğine dayalı olarak tüm disiplinlere yayılarak verilmesi, kazanımların sağlanması ve bu
olguların eğitim programlarına yansıtılması gerekmektedir. Bu ise çevre problemlerinin azalması ve
çevrenin bozulmadan gelecek nesillerin aktarılmasına olanak sağlayacaktır.
1.1. Problem Durumu
Bu araştırmanın problemi ortaokul öğrencilerinin geri dönüşüm bilgi düzeyleri çeşitli
değişkenlere göre nasıldır? şeklinde ifade edilir. Araştırmanın problemine yönelik olarak yapılan
tarama çalışmalarında aşağıdaki alt problemlere çeşitli değişkenlere açısından öğrencilerin vermiş
oldukları cevaplar incelenmiştir.
1.Ortaokul Öğrencilerinin Geri Dönüşüm Bilgisi konusundaki bilgi düzeyleri genel olarak
nasıldır?
2.Ortaokul öğrencilerinin Geri Dönüşüm Bilgisi konusundaki bilgi düzeylerinde;

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cinsiyet değişkeni
Öğrencinin yaşadığı yer değişkeni
Ailedeki birey sayısı değişkeni
Ailenin aylık gelir düzeyi değişkeni
Anne öğrenim durumu değişkeni
Baba öğrenim durumu değişkeni
Yaşanılan evin ısıtma sistemi değişkeni
Anne mesleği değişkeni
Baba mesleği değişkeni
8
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•
•
•

Fen Bilimleri Dersi karne notu değişkeni
Fen Bilimleri Dersi sevip sevmeme değişkeni
Okul öncesi eğitimi alıp almama değişkeni açısından anlamlı bir fark var
mıdır?
2.YÖNTEM

2.1. Araştırma Yöntemi
Bu çalışmada araştırma modeli olarak tarama yöntemi kullanılmıştır. Konu ile ilgili
öğrencilere başarı testi uygulanmıştır (Yurttaş, 2016). Başarı testinden elde edilen veriler analiz
edilmiştir.
2.2. Araştırma Evren ve Örneklemi
Bu araştırmanın evrenini Kastamonu İl Merkezindeki öğrenci velilerinin eğitim düzeylerinin,
aylık gelirlerinin yüksek; öğrenci velilerinin eğitim düzeylerinin, aylık gelirlerinin daha düşük olduğu
2014-2015 eğitim öğretim yılında öğrenim gören toplamda 601 Ortaokul 8. Sınıf öğrencisi
oluşturmaktadır.
Araştırmaya katılan öğrencilerin %49,1’ inin kız, %50,9’unun erkek öğrenci olduğu; %18,1’
inin müstakil, %51,9’u apartman, %23,3’ ü site, %6,2’sinin köyde yaşadığı; %12’sinin iki ve üç birey,
%70,2’ sini dört yada beş birey, %17,8’inin altı veya daha fazla birey sayısına sahip olduğu; %11’ inin
1000 TL den az, %32,8’inin 1001-2000 TL arasında, %56,2’ sinin 2001 TL üstü olduğu; anne öğrenim
durumlarının %38,6’sının okuryazar değil ve ilkokul mezunu, %21,6’sının ortaokul mezunu,
%24,6’sının lise mezunu, %15,1’inin üniversite mezunu olduğu; baba öğrenim durumlarının %18’ inin
okuryazar değil ve ilkokul mezunu, %17,1’inin ortaokul mezunu, %34,8’inin lise mezunu, %30,1’inin
üniversite mezunu; yaşadıkları yerin ısıtma sistemi durumunda %25,1’inin soba, %37,1’inin kombi, %
30,4’ünün merkezi kalorifer sistemi, % 7,3’ ünün kat kalorifer sistemi oluşturduğu; anne meslek
durumunun % 10’u işçi, % 68,6’sını ev hanımı, %7 si serbest meslek, %14,5 ini memur ve eğitimci
memur olduğu; baba meslek durumunun %32,8’inin işçi ve çiftçi, %26,3’ ünün serbest meslek,
%34,3’ ünün memur, %6,7’sinin eğitimci memur olduğu; Fen Bilimleri dersini sevme durumunda
%44,1’i çok severim, %40,6 sının severim, %9,5’inin az severim, %5,8’inin sevmem ve hiç sevmem
şeklinde olduğu; Fen Bilimleri dersi karne notunun %6,2’ sinin bir ve iki, %17,1’ inin üç, %23,3’ünün
dört, %53,4’ünün beş olduğu; okul öncesi eğitimi alma durumunun %64,3’ünün aldım, %35,8’inin
almadım şeklinde olduğu görülmektedir.
2.3. Veri Toplama Aracı
Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin geri dönüşüm ve geri dönüşümün çevresel etkileri
konusundaki bilgi düzeylerini ölçmek için geliştirilen başarı testi iki bölümden oluşmaktadır. Birinci
9
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bölümde öğrenciye ait kişisel bilgiler, ikinci bölümde ise geri dönüşüm için geliştirilen 10 sorudan
oluşan başarı testi bulunmaktadır.
2.4. Veri Toplama Aracının Uygulanması ve Analizi
Veri toplama aracı olarak hazırlanan başarı testi Kastamonu İl Merkezinden tesadüfi olarak
belirlenen dört ortaokulunda uygulanmıştır. Uygulamaya 601 ortaokul 8. sınıf öğrencisi katılmıştır.
Uygulanan başarı testinden elde edilen veriler SPSS 22 istatistik programında analiz edilmiştir.
Verilerin analizinde sorular dört ayrı alt boyutta incelenmiştir. Bu dört alt boyutu doğal çevre, yapay
çevre, geri dönüşüm ve enerji kaynakları oluşturmaktadır. Tüm alt boyutlardan elde edilen puan ise
genel puanı vermektedir.
Çalışmanın problem durumunu oluşturulan alt problemlerin analizinde cinsiyet değişkenine
göre karşılaştırmada bağımsız örneklem t-testi (independentsamples t-testi) ve ailenin yaşadığı yer,
ailedeki birey sayısı, aylık gelir düzeyi, anne öğrenim durumu, baba öğrenim durumu, yaşadıkları evin
ısıtma sistemi, anne mesleği, baba mesleği, Fen ve Teknoloji Dersini sevip sevmeme, Fen ve
Teknoloji Dersi karne notu, okul öncesi eğitimi alıp almama değişkenlerine göre karşılaştırmada ise
anova testi yapılmıştır. Başarı testinin istatistiksel çözümlemesinde anlamlılık düzeyi 0,05 olarak
alınmıştır.
3. BULGULAR
3.1. Birinci Alt Probleme İlişkin Bulgular
''Ortaokul Öğrencilerinin Geri Dönüşüm Bilgi Düzeyleri'' konusundaki birinci alt problemine
yönelik araştırmaya katılan Ortaokul öğrencilerinin geri dönüşüm bilgisi düzeylerini ölçen başarı
ölçeğine ilişkin öğrencilerin aldıkları puanların aritmetik ortalamaları 6,13 ve standart sapmaları ise
2,42 dır.
3.2. İkinci Alt Probleme İlişkin Bulgular
Bu kısımda Ortaokul öğrencilerinin Geri Dönüşüm Bilgisi konusundaki bilgi düzeylerinde
cinsiyet, öğrencinin yaşadığı yer, ailedeki birey sayısı ailenin aylık gelir düzeyi, anne ve baba öğrenim
durumu, yaşanılan yerin ısıtma sistemi, anne ve baba mesleği, Fen Bilimleri dersi karne notu, Fen
Bilimleri dersi sevip sevmeme, okul öncesi eğitimi alıp almama değişkeni açısından anlamlı bir fark
olup olmadığı tespit edilmiştir.
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Tablo 3.1.Öğrencilerinin Geri Dönüşüm Bilgi Düzeyleri Puanlarının Cinsiyetle Olan İlişkisini
Gösteren t-Testi Sonuçları
Cinsiyet
Kız

N
295

�
X
6,65

ss
2,129

Erkek

306

5,64

2,591

sd

t

599

p

5,195

,000

Tablo 3.1’ye göre çalışma grubundaki erkek öğrencilerin geri dönüşüm alt boyutu puanları ile
kız öğrencilerin puanları arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur(t(599)=5.195, p<.05). Anlamlı
farklılığın kız öğrenciler lehine olduğu görülmektedir. Kız öğrencilere ait ortalama ( X =6,65) iken
erkek öğrencilere ait ortalama ( X =5,64)'dür.
Tablo 3.2. Geri Dönüşüm Bilgi Düzeylerinde Fen Bilimleri Dersi Karne Notu Değişkenine İlişkin
Betimsel Veriler
Gruplar

Fen Bilimleri Ders Notu

N

�
X

Ss

1

1 ve 2

37

5,81

2,525

2

3

103

5,40

2,175

3

4

140

5,96

2,219

4

5

321

6,48

2,521

Tablo 3.3.Geri Dönüşüm Bilgi Düzeylerinde Öğrencilerin Fen Bilimleri Dersi Karne Notu
Değişkenine İlişkin Farklılığın Anova Sonuçları
Varyansın
Kaynağı

KT

Sd

KO

Gruplar Arası

101,980

3

33,993

Gruplar İçi

3431,558

597

5,748

Toplam

3533,537

600

F
değeri

P

Fark
Schfee

5,914

,001

2-4

Tablo 3.3'de görüldüğü üzere öğrencilerin geri dönüşüm bilgi düzeylerinde Fen Bilimleri
Dersi karne notu değişkenine göre anlamlı bir farklılık bulunmuştur [F(3-597)= 5,914 p<0,05]. Anlamlı
farklılık fen dersi notu 5 olan öğrencilerin lehine olduğu görülmektedir. Fen Bilimleri dersi karne notu
5 olan öğrencilere ait ortalama ( X =6,48)dur.
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Tablo 3.4. Geri Dönüşüm Bilgi Düzeylerinde Fen Bilimleri Sevip Sevmeme Değişkenine İlişkin
Betimsel Veriler
Gruplar

Fen Bilimleri Dersi Durumu

N

�
X

Ss

1

Çok Severim

265

6,32

2,475

2

Severim

244

6,33

2,269

3

Az Severim

57

5,61

2,381

4

Sevmem ve Hiç Sevmem

35

4,20

2,298

Tablo 3.5.Geri Dönüşüm Bilgi Düzeylerinde Öğrencilerin Fen Bilimleri Dersini Sevip Sevmeme
Değişkenine İlişkin Farklılığın Anova Sonuçları
Varyansın
Kaynağı

KT

Sd

KO

Gruplar Arası

165,880

3

55,293

Gruplar İçi

3367,657

597

5,641

Toplam

3533,537

600

F
değeri

P

Fark
Schfee

8,802

,000

1-4, 2-4

Tablo 3.5' de görüldüğü üzere öğrencilerin geri dönüşüm bilgi düzeylerinde Fen Bilimleri
Dersini sevip sevmeme değişkenine göre anlamlı bir farklılık bulunmuştur [F(3-597)= 8,802 p<0,05].
Anlamlı farklılık Fen Bilimleri Dersini severim cevabını veren öğrencilerin lehine olduğu
görülmektedir. Fen Bilimleri Dersini severim cevabını veren öğrencilere ait ortalama ( X =6,33)dir.
Öğrencilerin geri dönüşüm bilgi düzeyleri yaşadığı yer değişkenine, aile birey sayısı, aile gelir
düzeyi, anne öğrenim durumu, baba öğrenim durumu, yaşanılan evin ısıtma sistemi, baba mesleği,
anne mesleği, okul öncesi eğitimi alıp almam değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermemiştir.
Bulgular öğrencilerin bu değişkenler açısından geri dönüşüm bilgi düzeylerini etkilemediği şeklinde
yorumlanabilir.
5. TARTIŞMA VE SONUÇ
Bu araştırmanın temel amacı, Ortaokul Öğrencilerinin Geri Dönüşüm konusundaki Bilgi
Düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir. Bu amaca yönelik hazırlanan başarı
testinden elde edilen sonuçlara göre;
•

Öğrencilerin Geri Dönüşüm Bilgi Düzeyleri uygulanan başarı testine göre yetersiz olduğu
söylenebilir. Bu konu ile yapılan bir çalışmada da ortaöğretim ve üniversitede öğrenim gören
öğrencilerin geri dönüşümle ilgili olarak tutum ve davranışlarında iyi seviyede gözlenirken
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geri dönüşüm materyalleri konusunda oldukça düşük seviyede yer almışlardır(Yılmaz vd.,
2002).
•

Öğrencilerin başarı puanlarında geri dönüşüm bilgi düzeylerinde cinsiyet değişkenine göre
anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir. Öğrencilerin aldıkları puanlardan geri dönüşüm
bilgi düzeylerinde kız öğrencilerin lehine anlamlı fark olduğu görülmüştür.

•

Öğrencilerin Geri Dönüşüm Bilgi Düzeyleri konusundaki bilgilerinde ailenin yaşadığı yer
değişkenine göre başarı puanlarında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Bu öğrencilerin
ailelerinin ve kendilerinin yaşadıkları yerin geri dönüşüm konusundaki bilgilerini
etkilemediği şeklinde yorumlanabilir.

•

Yine başarı puanından elde edilen sonuca göre öğrencilerin geri dönüşüm bilgilerinde ailenin
birey sayısı değişkenine göre anlamlı bir fark bulunmamıştır.

•

Öğrencilerin Geri Dönüşüm Bilgi Düzeyleri konusundaki bilgilerinde ailenin aylık gelir
düzeyinde anlamlı bir fark görülmemiştir. Bu da öğrencilerin geri dönüşüm bilgi düzeylerini
ailenin aylık gelir düzeyinin etkilemediği şeklinde yorumlanabilir.

•

Öğrencilerin Geri Dönüşüm Bilgi Düzeyleri konusundaki bilgilerinde annenin öğrenim
durumu değişkenine göre anlamlı bir fark görülmemiştir.

•

Öğrencilerin Geri Dönüşüm Bilgi Düzeyleri konusundaki bilgilerinde baba öğrenim durumu
değişkenine göre anlamlı bir fark bulunmamıştır.

•

Öğrencilerin Geri Dönüşüm Bilgi Düzeyleri konusundaki bilgilerinde yaşadıkları evin ısıtma
sistemi değişkenine göre anlamlı bir fark bulunmamıştır.

•

Öğrencilerin Geri Dönüşüm Bilgi Düzeyleri konusundaki bilgilerinde anne mesleği
değişkenine göre anlamlı fark bulunmamıştır.

•

Öğrencilerin Geri Dönüşüm Bilgi Düzeyleri konusundaki bilgilerinde baba mesleği
değişkenine göre anlamlı fark bulunmamıştır.

•

Öğrencilerin Geri Dönüşüm Bilgi Düzeyleri konusundaki bilgilerinde Fen Bilimleri Dersi
karne notu değişkenine göre anlamlı fark bulunmuştur. Anlamlı farklılığın Fen Bilimleri
Dersi karne notu 5 olan öğrencilerin lehine olduğu görülmektedir.
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•

Öğrencilerin Geri Dönüşüm Bilgi Düzeyleri konusunda öğrencilerin bilgi düzeylerinde Fen
Bilimleri Dersini sevip sevmeme değişkeninin etkilediği görülmüştür. Geri dönüşüm bilgi
düzeylerinde severim cevabını veren öğrencilerin lehine anlamlı bir fark bulunmuştur.

•

Öğrencilerin Geri Dönüşüm Bilgi Düzeyleri konusundaki bilgilerinde okul öncesi eğitimi
alıp almama değişkenine göre aldıkları puanlarda anlamlı bir fark görülmemiştir.
6. ÖNERİLER
Yapılan bu çalışmada öğrencilerin geri dönüşümle ilgili bilgi düzeyleri çeşitli değişkenler

açısından incelenmiştir. Genel olarak geri dönüşüm konusundaki bilgi düzeylerinin ise yeterli
olmadığı sonucuna varılmıştır. Bu çalışmaya göre ortaokul seviyesindeki Fen Bilimleri dersi
kazanımları çoğaltılmalı ve öğrencilerin bu konulardaki bilgi düzeylerinin artırılması sağlanmalıdır.
Genel olarak kız öğrenciler erkek öğrencilere göre geri dönüşüm konusunda daha duyarlı ve
bilgili oldukları görülmektedir. Toplumun tamamını ilgilendiren bu konunun tüm bireyler tarafından
eşit ölçüde ele alınması gerekliliği aşikârdır. Bunun için ders müfredatlarında konu ile ilgili
kazanımların erkek öğrenciler tarafından da çekici hale getirilmesi ve öğretmenlerin kazanımları
verirken erkek öğrencilere yönelik ilgi çeken etkinliklere biraz daha fazla yer verilmelidir.
Fen Bilimleri Dersinde başarılı olan öğrencilerin bu konulara ilgisinin fazla olduğu
görülmektedir. O halde öncelikle Fen Bilimleri Dersi için çalışmalara yeniden yön vermek
gerekmektedir. Ayrıca, Fen Bilimleri dersini seven öğrencilerin geri dönüşüm bilgi düzeylerinin
yüksek çıkması, öğrencilerin sevdikleri derse yönelik kazanımları davranışa dönüştürdüğü şeklinde
yorumlanabilir. Fen Bilimleri ders kitaplarındaki müfredat öğrencilerin daha da ilgisini çekecek ve
onlara sevdirecek yönde olmalı, öğretmenler konuyu aktarırken konuyu sevdirmeli ve özendirmelidir.
Yapılan çalışmada okul öncesi eğitimi alan öğrencilerin geri dönüşüm bilgi düzeylerinde
beklenilenin aksine anlamlı bir fark göstermemiştir. Bu nedenle okul öncesi dönemde öğrencilere geri
dönüşüm konusunda daha etkili ve verimli sonuçlar alınabilecek bir müfredat uygulanmalıdır.
Çalışmanın bütününe bakıldığında ise öğrencilerin geri dönüşüm bilgilerinin düşük çıktığı
görülmüş ve bunun sonucu olarak geri dönüşüm konusunun henüz yeni algılanmaya başlandığı ancak
tam olarak kavranamadığı ve davranışa dönüştürülemediği kanısına varılmıştır. Bu sebeple geleceğe
yönelik olarak geri dönüşümün öneminin tam olarak verilmesi amacıyla bu konuların çoğunlukta
olduğu dersler müfredata konulmalı ve Fen Bilimleri öğretmenlerinin yükseköğrenim seviyesinde bu
yönde eğitim almaları sağlanmalıdır.

14

X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Nevşehir / 2018

KAYNAKLAR
Aydınlı, B. &Caglar, A. (2012).The İnvestigation of the Effects of Two Different Polymers and
Three Catalysts on Pyrolysis Of Hazelnut Shell. Fuel Processing Technology, 93 (1), 1-7.
Blatt, E. N. (2015). An investigation of the goals for an environmental science course: teacher and
student perspectives. Environmental Education Research, 21, 710-733.
Cheung, Y. T.,Chow, C. &So, W.W. (2017). A Train-The-Trainer Design For Green Ambassadors
in an Environmental Education Programme On Plastic Waste Recycling.International Research in
Geographical and Environmental Education, 27, 24-42.
Çimen, O. & Yılmaz, M. (2012). İlköğretim Öğrencilerinin Geri Dönüşümle İlgili Bilgileri ve Geri
Dönüşüm Davranışları. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 25, 63-74.
Gandy, M. (1994). Recycling And the politics of urban waste. New York: St. Martin's Press.
Karakaya, E. &Özçağ M. (2001). Sürdürülebilir Kalkınma ve İklim Değişikliği: Uygulanabilecek
İktisadi Araçların Analizi. First Conference in FiscalPolicy and Transition Economies, University of
Manas, Kırgızistan.
Kaplowitz, M. D., & Levine R. (2005). How environmental know ledge measure sup at a Big Ten
university. Environmental Education Research, 11(2), 143–160.
Karatekin, K. &Aksoy, B. (2012). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çevre Okuryazarlık
Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Turkish Studies - International Periodical for The
Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 7, 1423-1438.
Koçel, T. (2003). İşletme Yöneticiliği. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım.
Moody, G., Alkaff, H., Garrison, D., &Golley, F. (2005). Assessing the environmental literacy
requirement at the University of Georgia. The Journal of Environmental Education, 36(4), 3-9.
Naaee, (2000). Excellence in Environmental Education: Guidelines for Learning (K-12). Rock
Spring, GA: North American Association for Environmental Education.
Öztürk, M. (2001). Plastikler ve geri kazanılması. İstanbul: Y.T.Ü İnşaat Mühendisliği Yayınları.
Roth, C. E. (1968). Curriculum Owerwiev for Developing Environmentally Literate Citizens.
ERIC
Institute of Education Sciences (IES) of the U. S Department of Education, Reproduction
Service No. ED 032982.
Santile, M., Mountinho, P., Schwartzman, S., Nepstad, D.C., Curran, L.&Nobre, C. (2005).
Tropical Deforestation and the Kyoto Protocol. Climatic Change, 71(3), 267-276.
Schultz, P. W. (2002). Knowledge, education and house hold recycling: examining the knowledgedeficit model of behavior change. In T. Dietz & P. C. Stern (Eds), New Tools for Environmental
Protection: Education, Information and Voluntary Measures. 1 edition, Washington, D.C.:National
Academy Press.
Spiegelman, H. & Sheehan, B. (2004). The future of waste. BioCycle, 45, 59-66.
Türk, M. (2011). ÇevreBilinci. Ankara: SonçağMatbaacılık.
Vining, J. &Ebreo, A. (1992). Predicting Recycling Behavior From Global And Specific
Environmental Attitudes And Changes İn Recycling Opportunities. Journal of AppliedSocial Psychology,
22(20), 1580–1607.
Yaman, K. (2012). Bitkisel Atıkların Değerlendirilmesi ve Ekonomik Önemi.Kastamonu
Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 12 (2), 339-348.

15

X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Nevşehir / 2018

Yılmaz, A., Morgil, N., Aktug P. &Göbekli, İ. (2002). Ortaöğretim ve Üniversite Ögrencilerinin
Çevre, Çevre Kavramları ve Sorunlari Konusundaki Bilgileri ve Öneriler. Hacettepe Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Dergisi 22 : 156-162.
Yurttaş, A. (2016). Ortaokul Öğrencilerinin Genel Çevre Bilgisi Düzeylerinin İncelenmesi. Yüksek
Lisans Tezi, Kastamonu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kastamonu.

16

X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Nevşehir / 2018

EK1. Öğrencilerin Sosyo-Ekonomik Durumuna Göre Dağılımı
Cinsiyet
Kız
Erkek
Ailenin Yaşadığı Yer
Müstakil
Apartman
Site
Köy
Aile Birey Sayısı
2 ve 3
4-5
6 veya daha fazlası
Aile Gelir Düzeyi
1000 TL az
1001-2000 TL
2001 TL üstü
Anne Öğrenim

N
295
306
N
111
312
141
37
N
72
422
107
N
66
197
338
N

%
49,1
50,9
%
18,1
51,9
23,3
6,2
%
12,0
70,2
17,8
%
11,0
32,8
56,2
%

Evlerin Isıtma Sistemi
Soba
Kombi
Merkezi Kalorifer Sistemi
Kat Kalorifer Sistemi
Anne Meslek
İşçi
Ev Hanımı
Serbest Meslek
Memur ve Eğitimci Memur
Baba Meslek
İşçi ve Çiftçi
Serbest Meslek
Memur
Eğitimci Memur
Fen ve Teknoloji Dersi
Çok Severim

N
151
223
183
44
N
60
412
42
87
N
197
158
206
40
N
265

%
25,1
37,1
30,4
7,3
%
10,0
68,6
7,0
14,5
%
32,8
26,3
34,3
6,7
%
44,1

Okuryazar Değil ve İlkokul Mezunu

232

38,6

Severim

244

40,6

Ortaokul Mezunu
Lise Mezunu

130
148

21,6
24,6

57
35

9,5
5,8

Üniversite Mezunu

91

15,1

N

%

Baba Öğrenim
Okuryazar Değil ve İlkokul Mezunu
Ortaokul Mezunu
Lise Mezunu
Üniversite Mezunu

N
108
103
209
181

%
18,0
17,1
34,8
30,1
%
100

37
103
140
321
N
386
215

6,2
17,1
23,3
53,4
%
64,3
35,8

Toplam

N
601

Az Severim
Sevmem ve Hiç Sevmem
Fen ve Teknoloji Dersi Karne
Notu
1 ve 2
3
4
5
Okul Öncesi Eğitimi
Aldım
Almadım
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YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAĞI SÜBVANSİYONLARI: TÜRKİYE VE AVRUPA
BİRLİĞİ KARŞILAŞTIRMASI

1

Hilal Çelik, Kemal Çelik
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Lapseki Meslek Yüksekokulu, Maliye Programı
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü
hilalcelik@comu.edu.tr

ÖZET
Avrupa Birliği ülkeleriyle kıyaslandığında daha düşük bir seviyede olan yenilenebilir enerji kaynağı
potansiyelini artırmak kuşkusuz Türkiye’nin enerji bağımlılığını ve çevre sorunlarını azaltmada önemli rol
oynayacaktır. Türkiye’nin mevcut yenilenebilir enerji kaynağı gücünü Avrupa Birliği ülkeleri seviyesine ve hatta
üzerine çıkartması mevcut iç kaynakların doğayla daha uyumlu kullanılmasına ve ekonomiye maksimum katkı
sağlamasına olanak sağlayacaktır. Bu çerçevede, Türkiye’nin enerji politikalarını güncellenmesi, yenilenebilir
enerji kaynaklarında teşvik ve destekleri Avrupa Birliği normlarında uygulaması gerekmektedir. Dolayısıyla,
yenilenebilir enerji kaynağı yatırımlarının çekiciliğini cazip kılacak şekilde devlet teşviklerin arttırılması elzem
görünmektedir. Bununla birlikte, uygulamada ortaya çıkabilecek çeşitli sorunlarında tespit edilmesi ve çözümü
de yenilenebilir enerji kaynağı sübvansiyonlarının etkinliğini artıracaktır.
Anahtar Kelimeler: Enerji, Yenilenebilir Enerji; Sübvansiyon, Türkiye, Avrupa Birliği

ABSTRACT
Increasing the potential of renewable energy sources, which are at a lower level compared to
European Union countries, will undoubtedly play an important role in reducing Turkey's energy dependency and
environmental problems.Turkey's existing renewable energy source will be able to increase its power to and
above the level of the EU countries, allowing for a more harmonious use of existing domestic resources and a
maximum contribution to the economy. In this framework, it is necessary to update the energy policies of
Turkey and to apply the incentives and supports in renewable energy sources in EU norms. Therefore, it seems
desirable to increase government incentives to appeal the attractiveness of renewable energy resource
investments. However, the identification and resolution of various problems that may arise in practice will
increase the effectiveness of renewable energy source subsidies.
Key words: Energy, renewable energy; subsidy, Turkey, EU

1

Bu çalışma “Yenilenebilir Enerji Kaynağı Sübvansiyonları: Türkiye ve Avrupa Birliği Karşılaştırması” adlı yüksek lisans tezinden
türetilmiştir.
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GİRİŞ
Enerji insanoğlunun yaşamı için oldukça kritik bir faktördür. İnsanoğlu ulaşım ısınma, ihtiyaç
duyduğu mal ve hizmetleri üretme gibi meselelerde enerjiye son derece bağımlıdır. Nüfusun artması,
endüstriyel ve tarımsal faaliyetlerin artması, hayat standartlarını yükseltme arzusu gibi faktörler dünya
genelinde giderek daha fazla enerjiye ihtiyaç duyulmakta bunun sonucu daha fazla kaynak
tüketilmektedir. Enerji ihtiyacının giderilmesinde günümüzde hemen hemen tüm ülkelerin yoğun bir
şekilde fosil yakıtlar kullanması bir takım problemlerini de beraberinde getirmektedir. Rezervlerinin
sınırlılığından dolayı artan enerji talebini karşılamada hidrokarbon içeriğine sahip olan kömür, petrol
ve doğalgaz gibi enerji kaynaklarının (fosil yakıtlar) yakın bir gelecekte yetersiz kalacağı şüphesizdir.
Aynı zamanda yoğun fosil yakıt kullanımının çevre kirliliğini daha da artırması sürdürülebilir bir
enerji üretimi için alternatif arayışlar çerçevesinde yenilenebilir enerji kaynağı potansiyelinin daha da
artırılmasını ve bu artışı sağlayacak doğru politikaların kullanılmasını daha da önemli kılmaktadır.
Yenilenebilir enerji kaynaklarının öneminin giderek artmasıyla, günümüzde gerek Avrupa
Birliği’nde (AB) ve gerekse Türkiye’de bu kaynakların kullanımını artırmaya yönelik bölgesel, ulusal
ve uluslararası birçok politika ve kampanya yürütülmektedir. Bu kaynakların 2035 yılına kadar
kullanımın % 23’e çıkarılması ile enerji talebinin karşılanmasına ciddi destekler sağlanacağı gibi,
klasik enerji kaynaklarının küresel baskısından kaynaklanan çevre felaketleri önemli ölçüde
azaltılabilecektir.
Günümüzde artan bir şekilde yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmede küresel eğilimleri
sadece çevreci endişelerle açıklamak yetersiz kalmakta ve başta ekonomik kaygılar olmak üzere, diğer
kaygılarda bu dönüşümde önemli rol oynamaktadır. Bu çerçevede, AB ülkelerinin bir kısmının da
dâhil olduğu ve gelişmiş ülkelerin başını çektiği ülkeler, bu tükenmez kaynaklarının geliştirilmesi için
çeşitli destek mekanizmaları geliştirmiştir. Türkiye ise sahip olduğu zengin yenilenebilir enerji
potansiyelini henüz gereği gibi kullanamamakta, mevzuat ve altyapı uyum çalışmalarında istenilen
düzeye henüz ulaşamamıştır. Durumun önemini kavrayan Türkiye’de yönetimler, rüzgâr enerjisi
altyapısını hızla güçlendirmiş ve Avrupa’da Almanya ve Fransa’dan sonra en iyi üçüncü ülke
konumuna gelmesine sebep olmuşlardır. Ancak, güneş ve biyokütle enerjisi alanlarındaki yatırımlar
arzu edilen seviyenin gerisindedir. Bununla birlikte Türkiye’nin özellikle son 30 yılda elektrik elde
etme amaçlı temiz enerji kaynaklarından sıklıkla faydalandığını söyleyebiliriz. Türkiye’de kalkınma
hedefleri, artan nüfus ve yükselen refah seviyesine bağlı olarak elektrik talebi 2019 yılına kadar yıllık
yaklaşık % 7’lik bir oranda artış gösterecek olması bu durumun altında yatan önemli sebeplerden
birisidir. Kuşkusuz, yetersiz bir şekilde istifade edilen yenilenebilir enerji kaynağı potansiyelinin daha
da artırılmasında yenilenebilir enerji kaynakları sübvansiyonları AB ülkelerinde olduğu gibi önemli
bir rol oynayacaktır.
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Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Yönelik Sübvansiyon Uygulamaları
Türkiye’nin elektrik kurulu gücü 2014 yılında 695.165 MW’a ulaşmıştır. Bu gücün yaklaşık
olarak % 40’ı yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanmaktadır. Türkiye’de elektrik enerjisi üretimi
yapan 1027 santral bulunmakta ve bu santralların 648’i, yani % 63’ü yenilenebilir enerji kaynaklarıyla
beslenmektedir (Demir ve Çolak, 2015: 806).
Türkiye’de yenilenebilir kaynaklardan elektrik enerjisi üretimine verilen en önemli
sübvansiyon sabit fiyat garantisi uygulamasıdır. Sabit fiyat garantisi; yenilenebilir enerji yatırımlarını
arttırmayı hedefleyen bir teşvik mekanizmasıdır. 6094 sayılı kanuna göre, söz konusu sabit fiyatlar
yenilenebilir kaynağın türüne göre değişmektedir. Bu durum, Tablo 1’de gösterilmektedir.
Yenilenebilir kaynakların türlerine göre farklı destekler içermesinin nedeni, o alanda ihtiyaç duyulan
yatırım miktarının farklılığı ve yatırım maliyeti ile ilgilidir. Sabit fiyat garantisi lisanssız elektrik
üreticileri içinde geçerlidir. Bakanlar Kurulunun çıkardığı 02 / 10 / 2013 tarihli, “Elektrik Piyasasında
Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik” ile yenilenebilir kaynaklardan lisanssız elektrik
üretiminin kapasitesi 1 MWh’a yükseltilmiştir. Ayrıca yönetmelik ile lisanssız olarak üretilen
elektriğin üçüncü taraflara satılabilmesine de “Yenilenebilir Enerji Kaynak Belgesi” almak koşulu ile
izin verilmiştir (Gedik ve Eraksoy, 2013:6-7). Sabit fiyat garantileri, yenilenebilir enerji teknoloji ve
donanımlarının ülke içerisinde üretilmesi durumunda arttırılabilmektedir. Örneğin; güneş enerjisine
dayalı üretim yapan bir işletme 13,3 Cent/KWh sabit fiyat alım sübvansiyonu ile desteklenmektedir.
Bir başka sübvansiyon düzenlemesi ise 6094 sayılı kanun ile gerçekleştirilmiştir. 6094 sayılı
Kanun 5. maddesiyle, kanun kapsamında yer alan yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim
tesisleri için, yatırım ve işletme dönemlerinin ilk on yılında (Kanunun yayım tarihi itibariyle 2020
yılına kadar olan zaman aralığında) izin, kira, irtifak hakkı ve kullanma izni bedellerine % 85 indirim
uygulanmaktadır. Bu şekilde Ayrıca 2872 sayılı Çevre Kanununda madde 29’da, 2006 yılında yapılan
bir düzenleme ile kendi atık arıtma tesislerini kuran sanayi tesisleri için elektrik faturalarında %
50’sine kadar indirim uygulanabilmektedir. (Yurdadoğ ve Tosunoğlu, 2017: 17). 2011 yılında
çıkarılan “Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik”

ile binaların

herhangi bir lisans almadan kendi elektriklerini üretmelerinin önü açılmıştır ve binaların azami 500
KW elektrik üretmesine izin verilmektedir. Böylelikle 500 KW’ın altında kurulu gücü olan
yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim yapan gerçek ve tüzel kişiler de ihtiyaçlarının üzerinde
üretmiş oldukları elektrik enerjisini dağıtım sistemine vermeleri durumunda kanunda belirtilen sabit
fiyat garantisinden on yıl süreyle yararlanabilmektedir (Deloitte, 2011: 27; ETKB, 2014: 12).
Türkiye’de yenilenebilir enerji sertifikaları sistemi sübvansiyon olarak kullanılmamaktadır. Ancak
ilgili genel müdürlük tarafından (Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü) yeşil sertifikalar konusunda
hazırlanacak olan ilgili mevzuatlar için özellikle AB uygulamaları başta olmak üzere birçok ülkenin bu
alandaki mevzuatları detaylıca incelenmiştir. Bu uygulamadaki temel amaç, sertifikasyon sisteminin
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enerjisi üretici ve tüketicisi üzerinde farkındalık yaratmak, fosil kaynaklı elektrik enerjisi üretimi
yerine yenilenebilir kaynaklardan elektrik enerjisi üretiminin tercih edilmesini ve yaygınlaşmasını
sağlamaktır. Bu tükenmez kaynaklardan üretilen elektriğe “Yenilenebilir Kaynaktan Elektrik Üretim
Belgesi “ verilmesine ilişkin yönetmelik taslağı hazırlanmış ve ilgili kurumların görüşleri alınmış olup,
söz konusu yönetmeliğin ilerleyen dönemde yayımlanması planlanmaktadır (ETKB, 2016a: 69).
Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynaklarını destekleme konusunda vergi sübvansiyonları yeterince
geliştirilememiştir. Ancak, bu kaynaklara yönelik 2012 yılına kadar sağlanan tek vergisel teşvik,
damga vergisinden muafiyettir (Sezer, 2012: 52).
Diğer taraftan Avrupa Birliği ülkelerindekine benzer biçimde özel tüketim vergisi, emlak
vergisi, enerji vergileri gibi vergi kalemleriyle temiz enerji kaynaklarına olan talebi artıracak bir mali
teşvik planı henüz geliştirilmemesine karşın, bu kaynaklardan enerji üretimine yönelik genel teşvik
uygulamaları; gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, gelir vergisi stopajı gibi değişik teşvikler
uygulanmaktadır. Öte yandan gerçekleştirilen bölgesel teşvik uygulamaları, gerçekleştirilen genel
sübvansiyonlara ek olarak vergi indirimi, sigorta primi işveren payı desteği, sigorta primi ve faiz
desteği, yatırım yeri tahsisi destekleri uygulanmaktadır. Ancak, henüz yenilenebilir enerji kaynakları
yatırımlarını daha cazip hale getirecek farklılaştırılmış mali teşvikler oluşturulmamıştır. Birçok ülkede
örneğine rastlanılan kamu yararına yönelik kurulan fonlar, inşaat ve tasarım ekipman standartları,
müteahhit sertifikasyonu ve şebeke bağlantı konularını kapsayan alt yapı politikaları ve bürokratik
engellerin minimuma indirildiği bir enerji mevzuatı Türkiye’de henüz tamamlanmıştır (Demir ve
Çolak, 2015: 807). Benzer şekilde ülkemizde ısıtma ve soğutmada bu kaynaklardan sağlanan enerjinin
kullanımını destekleme ve teşvik etme açısından ulusal bir eylem planımızda bulunmamaktadır. Bu
noktada, enerji verimliliği stratejisi belgesindeki stratejik amaç kapsamında, binaların enerji taleplerini
ve karbon emisyonlarını azaltmak; yenilenebilir enerji kaynakları kullanan sürdürülebilir çevre dostu
binaları yaygınlaştırmak” hedefi belirlenmiştir. Daha özet bir ifadeyle, bu temiz kaynaklardan elde
edilen enerjiyle küçük ölçekli ısıtma ve soğutma sistemlerinin kullanımını motive etmeye yönelik özel
bir teşvik planımız bulunmamakta ve mevcut mevzuat açısından küçük ölçekli ısıtma ve soğutma
işlevleri, yenilenebilir enerji sınıfına girmemektedir. (Türkiye Ulusal Yenilenebilir Enerji Eylem Planı,
2014: 63)
Bu, sürdürülebilir enerjinin teşvik edilmesi amacıyla iki kuruluş tarafından desteklenen kredi
hatlarından birisini oluşturmaktadır. Bunlardan ilki, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD)
tarafından 14 Temmuz 2010 tarihinde başlatılan “Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman
Programıdır”. Finansman programı kapsamında hane halklarına ve özel işletmelere kullandırılmak
üzere 200 milyon dolar tutarında bir kredi sağlanmıştır. EBRD’ nin dışında, 2011 yılı Mart ayında
Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) Türkiye İklim Programını başlatmıştır. Bu program kapsamında
Halkbank’a yatırım kredileri yoluyla küçük ve orta ölçekli işletmeleri destekleyebilmesi için 100
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milyon Euro ‘luk kredi sağlanmıştır. AFD tarafından Halkbank’a sağlanan 100 milyon Euro ‘luk
kaynağın 60 milyon Euro’su işletmelerdeki enerji verimliliği arttırma yatırımlarını desteklemek, 40
milyon Euro’nun ise küçük ölçekli yenilenebilir enerji üretim tesislerini finanse etmesi öngörülmüştür.
Sanayi uygulamalarında yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı küçük ölçekli ısıtma ve soğutma
sistemlerinin kullanımını teşvik etmeye yönelik yasal dayanak ise henüz oluşturulma aşamasında olup
tamamlanmamıştır. Diğer taraftan güneş enerjisi, biyokütle enerjisi veya ısı pompası için belgelerde
ilan edilmiş spesifik rakamsal hedefler henüz bulunmamaktadır. Enerji verimliliği için uygulanan
“Verimlilik artırıcı projeler” ve gerçekleştirilen ikili ve gönüllü anlaşmalar, ülkemizde ısıtma ve
soğutmada kullanılabilecek enerjinin yenilenebilir temiz enerji kaynaklarından sağlanmasını
destekleyerek önemli bir işlev üstlenebilir. Diğer taraftan sanayinin gereksinim duyduğu enerjinin bir
bölümünü karşılamak amacıyla işletmelerini en fazla 10 km mesafe içerisinde kuran ve bu kaynaklara
dayalı elektrik üretenler ve toplam çevrim verimi en az % 80 ve üzeri olan yenilikçi enerji çevrim
sistemleri de destekleme kapsamındadır. Gerçekleştirilen gönüllü anlaşmalar kapsamında YEGM ile
sözleşme imzalayan ve taahhüdünü gerçekleştiren tüzel kişilerin veya ilgili işletmenin o yıla ait enerji
giderlerinin % 20 si YEGM tarafından desteklenmektedir (Türkiye Ulusal Yenilenebilir Enerji Eylem
Planı, 2014: 63-65). Özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen elektrik enerjisinin
ulaşım sektöründe kullanımını desteklemek için gerçekleştirilen ve uygulamaya sokulan planlara
bakıldığında, Avrupa Birliği direktifleri göze çarpmakta ve ulaştırma sektöründe en az % 10
düzeyinde bu kaynakların kullanımı ön görülmektedir.
Ulaştırma sektörü başta olmak üzere, bu enerji kaynaklarından elde edilen enerjinin
kullanımını teşvik eden finansal desteğin temel bir vergi muafiyeti planı dâhilinde gerçekleştirilmesi
gerekir. Temel olarak bunun vergi gelirlerinde bir azalmaya yol açacağı ve bu nedenle bütçeye bunun
dışında ek yük getirmeyecek bir teşvik uygulaması ile sürecin sürdürülebilir bir şekilde devam etmesi
gerekir. Ülkemizde biyoyakıt üretiminde belirlenen vergi muafiyetine sağlanan teşviklerde değişik
uygulamalar bulunmamakta ve biyoyakıt/biyodizel /biyoetanol de uygulanan vergi muafiyeti
eşdeğerdir. Ülkemizde üretilen, motorin ve benzine karıştırılarak kullanılan iki ürün biyodizel ve
biyoetanolün % 2 si ÖTV den muaftır.
Biyokütle atıklardan elde edilen biyogaz konusuna bakıldığında, atıklara ilişkin mevzuatın
AB direktifleri ile uyumlu şekilde düzenli atık depolarını zorunlu tuttuğu görülmektedir. Zira biyolojik
olarak çözünebilir atıkların miktarının elli yıl içinde % 30 oranında azaltılması amaçlanmaktadır. Bu
atıklardan elde edilen biyogaz genellikle küçük işletmelerde kullanılmakta olup, henüz sabit fiyat
garantisinden yararlanmamaktadır. Hayvan gübresinden elde edilen biyogazın hızlı gelişimi temel
olarak biyogaza dayalı elektrik enerjisi için verilen 13,3 KWh/cent düzeyindeki cazip sabit fiyat
garantisi sayesinde olmuştur. (Türkiye Ulusal Yenilenebilir Enerji Eylem Planı, 2014: 61) Küçük
ölçekli biyogaz tesisine sahip çiftçiler temel olarak elektrik üretiminden para kazanabilmektedirler.
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Bunlara Bandırma ve Gönen bölgelerindeki biyogaz üretim tesisleri örnek gösterilebilir (Çelik, 2015:
15). Dolayısıyla, sabit fiyat garantisi uygulaması, biyogaz üretiminin ve kullanımının teşvikine yönelik
bir politika olarak görülebilir.
Diğer taraftan yenilenebilir enerji kaynaklarına genel yatırım teşvik uygulamaları
kapsamında yatırım donanımı satın alma (ithal etme) KDV muafiyeti, yatırım donanımı ithal etmede
gümrük vergisi muafiyeti, gelir vergisi stopaj muafiyeti ve diğer fon ve ek ücretlerden muafiyet gibi
destekler de sağlanmaktadır. Türkiye’nin uyguladığı genel yatırım teşvik sistemi, tüm sektörleri ve
tüm gereksinimleri kapsadığı için yenilenebilir enerji yatırımları da bu kapsamda değerlendirilerek,
desteklenmektedir (Yurdadoğ ve Tosunoğlu, 2017: 17). Buna bir örnek vermek gerekirse, finansmanı
AB ve Türkiye tarafından karşılanan ve 2016 yılında proje kabullerine başlanan Kırsal Kalkınma
Yenilenebilir Enerji Hibeleri (IPARD-2), yenilenebilir enerji üretimine yönelik yatırımlara mali destek
hibeleri sağlamaktadır.
AB’de Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Yönelik Sübvansiyon Uygulamaları
Küresel ısınmayla her geçen gün çok daha etkin hissedilen iklim değişikliği, çevresel
felaketleri de beraberinde getirmiştir. Felaketlerin yarattığı bu güçlü farkındalık, AB üyesi ülkeler de
yenilenebilir enerji kaynaklarına önemli devlet desteklerinin verilmesi sağlanmış ve çevrenin
korunarak sosyo-ekonomik refahın geliştirilerek sürdürülmesi hedeflenmiştir. Ancak, bu çerçevede
sağlanan öncelikli sübvansiyonlar birlik ülkelerine göre sistematik farklılıklar göstermektedir. AB,
yenilenebilir enerji sübvansiyonlarının ülke bazında farklılaşmasının verimsiz ve optimal olmayan
üretim modellerine yol açtığını düşünmekte ve genel olarak birkaç yenilenebilir enerji sübvansiyon
uygulamasına gidilmesini önermektedir (Haar, 2016: 28).
AB’de geniş bir uygulama alanı bulan satın alma sübvansiyonlarından tarife garantisi, aynı
zamanda AB Komisyonu tarafından en etkin ve en düşük maliyetli teşvik mekanizması olarak da
görülmektedir. Diğer taraftan satın alma sübvansiyonunda, yenilenebilir enerjiden üretilen elektriğe
15-25 yıl gibi oldukça uzun bir dönem için, sabit bir fiyattan alım garantisi sunarken, bu fiyat üretilen
elektriğin KWh’e göre belirlenmekte ve teknolojinin türüne göre farklılaşmaktadır. Almanya, İspanya,
Danimarka gibi ülkelerde başarıyla uygulanan tarife garantisi modellerinde fiyat, mümkün olan
koşullar çerçevesinde üretim maliyetine yakın olarak belirlenmekte ve bu sayede yatırımcılara fiyat
dalgalanmaları karşısında güvence ve gerçek proje maliyetlerine göre alım garantisi verilmektedir.
Tarife garantisinin, piyasa fiyatına bağımlı olmayan “sabit modeli” olduğu gibi, ayrıca piyasa fiyatına
bağımlı “primli modeli” de bulunmaktadır ve bunlardan en çok tercih edileni ise sabit fiyat modelidir
Bugün birçok birlik üyesi ülkede (Almanya, Litvanya, Macaristan Bulgaristan gibi) fiilen
kullanılmaktadır. Prim modeli ise genellikle iki farklı şekilde uygulanmaktadır. Örneğin; Danimarka,
İspanya, Estonya ve Slovenya’da sabit bir prim garantisi uygulanırken, Çek Cumhuriyeti’nde projeye
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göre prim garantisi verilmekte, İspanya’da ise primler saatlik piyasaya göre değişkenlik
göstermektedir. Avrupa Rüzgâr Enerjisi Birliği’nin (EWEA) yaptığı bir araştırmanın sonuçlarına göre,
AB-28’de sabit fiyat garantisi çok daha benimsenen bir teşvik yöntemi olmuştur. Özellikle 2000’li
yılların başı AB genelinde vergi sübvansiyonunun (istisna, indirim, gibi) en yaygın olarak
kullanılmaya başlandığı yıllardır. AB parlamentosu vergi teşviklerinin yenilenebilir enerjinin gelişimi
ve yaygınlaşması noktasında en etkin yol olduğu görüşünü yasa ve yönetmeliklere garanti altına
almıştır (Ancak halen, vergi teşvikleri birlik genelinde temel politika aracı olmaktan ziyade
tamamlayıcı bir politika aracı olarak kullanılmasına karşın diğer taraftan sağlanan cazip krediler de
birlik genelinde yatırımcılar için önemli bir işleve sahiptir. Yüksek sermaye maliyeti probleminin
çözümüne katkı sağlayan bu uygulama Almanya’da 1990’lardan beri etkin olarak kullanılmaktadır.
Kamu bütçesi üzerindeki yükü minimuma indirmek ve maliyeti zamana yaymak gibi avantajları
nedeniyle, politik olarak uygulanabilirliği yüksek olmakla birlikte, kredi borcunu ödemeyenlerle
mücadele noktasında istenmeyen bazı sonuçları bulunduğu kaydedilmektedir. AB’nin 2020 yılı için
bağlayıcı üç hedefinden biri, nihai enerji tüketimi içerisinde yenilenebilir enerjinin payını % 20’ye,
ulaştırmada ise %10’a arttırmaktır. Avrupa Konseyi Ekim 2014’te, bu hedefi 2030 yılı için % 27
olarak güncellemiştir. Bu hedefe ulaşabilmek için üye ülkeler 2000’li yıllardan itibaren önemli teşvik
politikaları uygulamakta ve bunun sayesinde birlik genelinde 2015 yılı itibariyle yenilenebilir enerji
kaynaklarının brüt nihai enerji tüketimi içerisindeki payı artarak % 16,7’ye ulaşmıştır. Ülkesel bazda
incelediğimizde en yüksek oran % 53,9 ile İsveç’te gerçekleşirken, % 39,3 ile Finlandiya, % 37,6 ile
Letonya, % 33 ile Avusturya başarılı ülkelere örnek olmuşlardır (Çelikkaya, 2017:5-8).
Almanya’da Yenilenebilir Enerji Kaynağı Sübvansiyonları
Yenilenebilir enerji politika ve yatırımları konusunda öncü ülkelerden biri olan Almanya’da
yenilenebilir enerji kaynaklarını destekleme politikaları iklim ve enerji politikalarının temel taşı haline
gelmiştir. Almanya, dünya genelinde yenilenebilir enerji alanında birçok ülkeden önce direktifler,
yönetmelikler ve kanunlar çıkarmıştır. Şehirleşme, sanayileşme ve artan nüfus oranı, Almanya’nın
enerji talebini sürekli arttırmakta ve bu durum yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin ve
verimli bir biçimde kullanmasını gerektirmektedir (Bayraktar ve Kaya, 2016: 7). Almanya bu konuda
öncelikle Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kanunu’nu 2000 yılında yürürlüğe koymuş ve daha sonraki
yıllarda kanunu güncelleyerek, 2010 yılında son halini uygulamaya sokmuştur (Uluatam, 2010: 37).
Kanunda gerçekleştirilen güncelleme gerekçesi, birliğin 2010 yılında yayınladığı ve 2020
yılına kadar üye ülkelerin toplam enerji taleplerinin en az % 18’inin yenilenebilir enerji
kaynaklarından sağlaması gerektiğini direktifidir. Akabinde yasalaşan “Federal Almanya Yenilenebilir
Enerjiler Yasası” 1 Ağustos 2014 tarihinde yürürlüğe girmiş ve yenilenebilir enerjilerin doğrudan
pazarlama amacına yönelik ve düşük maliyetli teknolojilere odaklanılarak mevcut elektrik piyasasına
entegre edilmesi hedeflenmiştir. Bununla birlikte Almanya’nın 2025 yılına kadar toplam enerji
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karışımının %40 - %45’inin yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanacağı ve 2035 yılına kadar
toplam enerji üretiminin %55 -% 60’ının yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşacağı
öngörülmektedir (KPMG, 2016: 31). Bu doğrultuda Almanya aynı yıl bir yenilenebilir eylem planı
açıklayarak söz konusu hedefi % 20 olarak belirlemiştir. Son yirmi yılda Almanya’nın yenilenebilir
enerjiye yaklaşımı kamu tarafından finanse edilen Ar-Ge odağından, yeni teknolojilerin pazara
adaptasyonunu sağlamaya ciddi teknolojik alt yapı sağlamıştır. Bugüne değin birçok farklı teşvik
yöntemini test eden Almanya, 1990-2000 döneminde satın alma sübvansiyonlarından sabit yüzde
modelini tercih etmiş ve tarife fiyatı; projenin büyüklüğüne ve teknolojinin türüne bağlı olarak,
perakende elektrik fiyatının maksimum % 90’ı olarak belirlemiştir. Ancak bu yöntemin elektrik
fiyatlarının oldukça yüksek olduğu dönemlerde çok yüksek değişken ödemelere yol açtığı için
günümüzde benimsenme ihtimali azalmıştır. Benzer şekilde 1991 yılından itibaren bir diğer yöntem
üzerinde çalışılmış ve satın alma sübvansiyonlarından tarife garantisi modeline geçilmiştir. Almanya
bu anlamda birlik içerisinde öncü rol oynamış ve 2000-2008 döneminde yenilenebilir enerji üretimi
%200’ün üzerinde bir artış göstererek; % 6,3’ten % 15’e kadar yükselmesi satın alma
sübvansiyonlarının, yenilenebilir enerji teknolojilerinin gelişimine büyük katkı sağladığı görülmüştür.
Bu başarılı model sayesinde, Almanya 2010 yılı için belirlenen %12,5 yenilenebilir enerji hedefine iki
yıl öncesinden ulaşmış ve 1 milyonun üzerinde küçük güneş enerjisi sistemleri üreticisi piyasaya
entegre olmuştur. Tarife miktarı teknolojinin türüne göre destekler günümüzde 7-51 cent arasında
değişim göstermekte ve bu, birçok sübvansiyona kıyasla yüksek bir garanti miktarı olmasından dolayı
yenilenebilir enerji yatırımlarını daha cazip hale getirmektedir. Almanya’nın 2020 yılı için hedefi %18
olup, uzun vadede bu oranın % 50’ye çıkartılması öngörülmektedir (Çelikkaya, 2017: 8-9)
Danimarka’da Yenilenebilir Enerji Kaynağı Sübvansiyonları
Danimarka 2015’ te ülke elektrik ihtiyacının % 42’sini rüzgârdan karşılamış olup bu oranı
2020 yılında % 50’ye çıkartmayı hedeflenmektedir. Ülkede rüzgâr enerjisini sırasıyla; biyokütle (%
25) ve güneş enerjisi (% 6) izlemekte ve önemli bir başarı hikâyesi olarak, Danimarka aynı zamanda
birlik içerisinde enerji bağımlılığı sorununu çözen tek üyedir. Ülke, 2035 yılında elektrik ve ısınma
ihtiyacının tamamının, 2050 yılında ise tüm enerji ihtiyacının yenilenebilir enerjiden karşılanması
hedeflenmektedir (Çelikkaya, 2017: 11).
Avrupa’nın en temiz enerji üreten ülkesi olarak bilinen Danimarka, 2020 hedeflerine yönelik
olarak yenilenebilir enerji kaynakları kullanımının yaygınlaşmasına yönelik farklı enerji
sübvansiyonları uygulamaktadır. Satın alma sübvansiyonlarından olan sabit fiyat garantisi ve prim
garantisi en çok kullandığı enerji sübvansiyonlarıdır (Şen, 2017: 66). Ülke AB üyesi ülkeler arasında
sabit fiyat garantisi uygulamasında en iyi uygulama örneklerinden biri olarak kabul edilmektedir (TR
83, 2011: 9).Diğer taraftan üretimde uygulanan kota sistemi de yenilenebilir enerji kaynaklarından
elde edilen elektriğin payını arttırmada önemli rol oynamaktadır (Uluatam, 2010: 38). Danimarka,
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2020 hedeflerine ulaşabilmek amacıyla 1 Temmuz 2013 tarihinde bir sübvansiyon fonu oluşturmuş ve
bu fon ile yenilenebilir enerji üretimine katkı sağlayacak tesislere, yatırım maliyetlerinin % 45-65’i
arasında destek sağlamaktadır. Teşviklerle birlikte Danimarka Yenilenebilir Enerji Kanunu ile tüm
yeni yenilenebilir enerji projelerinin en az %20’sinin yerel halka ait olması zorunluluğunun
getirilmesi, yenilenebilir enerji projelerinin artmasını sağlanmıştır (Ayanoğlu, 2013: 6).

Ülkede

kaynağın türüne göre değişen miktarlarda satın alma sübvansiyonları 1993 yılından beri
uygulanmaktadır (Eser ve Polat, 2015:213).Uygulamayı diğer ülkelerden ayıran nokta ise desteklerin
ülke bütçesinden finanse edilmemesidir. Finansman, elektrik faturaları üzerinden tüketiciler tarafından
sağlanmaktadır. Benzer şekilde, rüzgâr enerji tesislerinin şebeke bağlantı maliyetleri de elektrik
tüketicileri tarafından finanse edilmektedir (Norden, 2013: 21).
İsveç’te Yenilenebilir Enerji Kaynağı Sübvansiyonları
İsveç’te toplam enerji üretiminin % 65’lık kısmı yenilenebilir enerji kaynakları ile
sağlanmaktadır ve ülkede nükleer enerji üretimi yoktur. Temel enerji üretim kaynaklarına bakıldığında
% 67,8’lik pay ile hidroenerji ve % 17’lik pay ile biyokütle enerjisi ön planda olan İsveç’te bunları %
15’lik pay ile rüzgâr enerjisi ve % 0,08’lik pay ile güneş enerjisi izlemektedir (Şen, 2017: 67). Bu
oranlarla birlikte İsveç, Avrupa’da Norveç ve Almanya’dan sonra enerji üretiminde yenilenebilir
enerjinin payı en yüksek olan üçüncü ülkedir. Ülke genelinde ısınma amaçlı biyo-kütle kullanımı, fosil
yakıt kullanımının üzerindedir. Enerji sisteminde 1991 yılında yapılan güncellemelerle birlikte
biyoyakıt ve rüzgâr için önemli devlet destekleri sağlanmıştır. İsveç koşullarında rüzgâr tribünleri hızlı
bir şekilde (%30) amorti edilmektedir. Geri dönüşüm mekanizmasının da çok iyi uygulandığı ülkede,
elektrik ihtiyacının büyük kısmı biyolojik atıkların geri dönüşümünden sağlanmaktadır. İsveç vergi
kanununa bakıldığına, yenilenebilir enerji teknolojilerinin (rüzgâr jeneratörleri gibi) fiili ekonomik
kayıp hızından daha hızlı şekilde kurumlar vergisi kapsamında amortismana tabi tutulabilmeleri
sağlanmaktadır (KPMG, 2016: 67). İsveç ve Norveç arasında 2007 yılında ortak bir yeşil sertifika
pazarı kurularak kotaya dayalı yeşil sertifika uygulamasına geçilmiştir. Kurulan ortak pazar sayesinde
oluşacak fiyat risklerinin en aza indirilmesi amaçlanmaktadır. Belirlenen kota miktarına uymayan
üreticiler sertifikada belirlenen fiyatının % 150’si oranında cezaya tabi tutulmaktadır. Bu uygulama
yenilenebilir enerji oranının 2014 yılında % 14,2’lere ulaşmasını sağlamıştır. Hedef 2020 yılı için %
19,3 olarak belirlenmiştir. İsveç’te kota uygulamasıyla birlikte yenilenebilir kaynakların kullanımını
özendiren çok sayıda mali sübvansiyon uygulamaları da mevcuttur. Fosil yakıtlar üzerine koyulan
karbon vergisi bu uygulamalardan bir tanesidir. Yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimi sırasında
karbon vergisi alınmazken, fosil kaynaklardan önemli oranda vergi alınarak bu şekilde yenilenebilir
kaynakların kullanımı teşvik edilmektedir (Williams, 2011: 7). Enerji üzerinden ayrıca kükürt vergisi
ile enerji vergisi de alınmaktadır. Biyoenerji üreten üreticiler enerji vergisinden de muaf tutulmaktadır.
Bunların yanı sıra rüzgâr enerjisinden elektrik enerjisi üreten ve üretimi 100 KWh’ın altında olan ve
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ürettikleri bu enerjiyi satmayan üreticiler enerji vergilerinden muaf tutulmaktadır (Winkel et al, 2011:
295). Yenilenebilir enerji kaynaklarıyla üretim yapan tesisler için emlak vergisi oranı, üretim yapan
tesisin değerine ve kaynak türüne göre değişmektedir. Emlak vergisi oranı, rüzgâr ve hidro enerji
hariç, tesis değerinin % 0,5’idir. Hidro enerjide oran %2,8, rüzgâr enerjisinde ise % 0,2’dir (Res Legal,
2017).
Avusturya’da Yenilenebilir Enerji Kaynağı Sübvansiyonları
Avusturya, yenilenebilir enerji kullanımında yüksek hedefleri olan bir AB ülkesidir.
Yenilenebilir enerji arzı %23 civarında olup, AB içinde bu oranla İsveç’ten sonra en yüksek ikinci
ülkedir (Lauber, 2002:1). Avusturya, yenilenebilir enerji kullanımında yüksek hedefleri olan bir AB
ülkesidir. Ülke, AB’nin bağlayıcı hedeflerine ulaşılabilmesi için 2020 yılına kadar toplam enerji
üretiminde yenilenebilir enerji oranını %34 civarında hedeflenmektedir.
Avusturya’da

yenilenebilir

enerji

satın

alma

sübvansiyonlarından

tarife

garantisi

uygulanmaktadır. Tarife garantileri ise, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Üretiminin
Teşvik Edilmesine Dair Kanun’da düzenlenmiştir (KMPG, 2016: 15). Yenilenebilir enerji işletmeleri
için Aralık 2004 tarihine kadar ruhsat almaları koşuluyla genel olarak 13 yıl, biyokütle için 15 yıl alım
garantisi uygulanmaktadır. Teknolojinin türüne göre garanti miktarı 4,90–12,5 cent/KWh arasında
farklılık göstermektedir. Bunun yanı sıra yenilenebilir enerji kotası zorunluluğu bulunmayıp,
konutlarda yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması durumunda % 25’e kadar vergi indirimi
avantajı sağlanmaktadır. Hükümet tarafından biyoyakıt kullanıma yönelik çeşitli destekler verilmekte,
biyoyakıt katkılı motor yakıtı yapılması durumunda ÖTV; 1000 litre dizel yakıtta 425 euro ‘dan 397
euro’ya düşerken, 1000 litre kurşunsuz benzinde ise 515 euro’dan, 482 euro’ya düşmektedir. Bu
sayede 2012 yılı verilerine bakıldığında biyoyakıt katkılı dizel yakıtlarda 1000 litrede ortalama 28
euro ve kurşunsuz benzinli yakıtlarda ise 33 Euro tasarruf söz konusudur. Bununla beraber 5 KW’tan
küçük güneş paneli için İklim ve Enerji Fonu kapsamında yatırım sübvansiyonu sağlanmaktadır
(Çelikkaya, 2017: 9).
SONUÇ
Yüksek düzeydeki enerji bağımlılığından kaynaklanan olası risklerin önlenmesi ve
sürdürülebilir bir enerji modelinin geliştirilebilmesi için, Türkiye’nin temel olarak yenilenebilir
enerjiye dayalı alternatif çözümlerin desteklenmesi konusunda kararlılık göstermesi gerekir. Bu
nedenle devletin yenilenebilir enerji kaynaklarına ciddi önem vermesi ve yatırım maliyetlerini
azaltarak, teşvikleri cazip hale getirmesi gerekir. Ülkemiz uzun yıllardır kalıcı bir çözüme
kavuşturamadığı enerji üretim sorununu çözebilmek için yenilenebilir enerjiye yönlenmiştir.
Türkiye’nin 2023 yılına kadar belirlediği enerji hedefi, toplam elektrik enerjisi talebinin % 30 ‘unu
yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamak ve bu bağlamda uygun bir üretim altyapısını
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oluşturmaktır. Diğer taraftan konunun önemini uzun yıllar önce tespit eden ve enerji üretiminde net
dışa bağımlı olan AB, konuyla ilgili hedeflerini sistematik bir şekilde gözlemleyebilmek için 2020,
2030 ve 2050 yıllarına yönelik stratejik hedefler belirlemiştir. Çok genel bir yaklaşımla birliğe sera
gazı emisyonları, yenilenebilir enerji kaynakları ve enerji verimliliği ile ilgili istikrarlı bir politika
çerçevesi sunan bu hedefler, diğer taraftan da AB’nin enerji alanındaki küresel liderliğini
göstermektedir. Türkiye de Avrupa Birliği gibi enerji alanında dışa bağımlı bir ülke olup enerji
ihtiyacının önemli bir kısmını ithalatla karşılamaktadır. Türkiye’de sanayileşme ve teknoloji
kullanımda yaşanan hızlı gelişmeler ve nüfusu artışı ile sosyo-ekonomik gelişim, enerjiye olan
gereksinimi her geçen gün daha da artırmaktadır. Bu durum beraberinde enerjide dışa olan bağımlılığı
da hızla artırmakta ve ekonomik sorunlar oluşturmaktadır. Türkiye’de yaşanan kronik cari açık
sorununun önemli bir kısmı enerji ithalatından kaynaklanmaktadır. Coğrafi konumunun sağladığı
ayrıcalıklar nedeniyle Türkiye önemli bir yenilenebilir enerji kaynağına sahip bir ülke olmasına karşın,
stratejik konumunun sağladığı avantajlarını henüz ekonomiye tam olarak yansıtamamıştır.
Türkiye’nin özellikle coğrafi konumunun sağladığı avantajlar nedeniyle önemli yenilenebilir enerji
kaynağı potansiyeline sahip olması ve bunu ekonomiye kazandırmada yeterince hızlı olamaması
önemli bir sorundur. Özellikle rüzgâr, güneş ve jeotermal enerjide Avrupa ülkelerine kıyasla çok daha
önemli bir kapasiteye sahip Türkiye’de girişimcilerin cesaretlendirilmesi için yenilenebilir enerjiye
özgü vergi teşvik uygulamaları gerçekleştirilmelidir. Bunlar AB uygulamalarının aksine önemli
eksiklikler olmasına karşın, Türkiye yenilenebilir enerji kaynağı potansiyelinin gereği gibi
değerlendirilmesi ve üretime yönlendirilmesi için 2005 yılından itibaren yenilenebilir enerji için çeşitli
sübvansiyonlar hayata geçirilmiştir.
Devlet rüzgâr, güneş, hidrolik ve jeotermal gibi yenilenebilir enerji kaynakları yüksek
potansiyeliyle 2023 hedefleri doğrultusunda kaynaklara dayalı elektrik üretimine ilişkin oldukça
iddialı hedefler belirlemiş ve bu doğrultuda güncel uygulamalara hız vermiştir. Bu kaynakların daha
fazla kullanımı ile birlikte yakın gelecekte yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimindeki payı
daha da artacaktır. Ancak sadece satın alma ve genel vergi sübvansiyonlardan yararlanan yenilenebilir
enerji yatırımlarına özgü vergi sübvansiyonlarının oluşturulmasıyla yenilenebilir enerji sektörü,
geleneksel enerji sektörüyle rekabet edebilir noktaya gelecektir. Bu noktada, yenilenebilir enerji
yatırımlarının sübvansiyonu için yatırımcıların türüne (büyük-küçük ölçek, yerli-yabancı) göre ayrı
ayrı değerlendirilmesi gereken bir uygulamanın getirilmesi, ayrıca yatırımların finansmanın doğrudan
veya dolaylı olarak kamu kaynaklarından sağlanabilmesi ve ayrıca yenilenebilir enerjide enerji
verimliliğini destekleyen yatırım ve projelerin devlet katkısıyla desteklenmesi ülke çıkarınadır.
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TRANSPORTED EDUCATION
Fatih Palaa, Onur Kağan Kancab
a

Milli Eğitim Bakanlığı

e-r-z-u-r-u-m-25@hotmail.com
b

Milli Eğitim Bakanlığı

okkanca61@gmail.com

ÖZET
Ülkemizde 1990–1991 öğretim yılından bugüne devam etmekte olan taşımalı eğitim özellikle
kırsalkesimde yaşayan öğrenciler için vazgeçilmez öneme sahiptir. Kırsal kesimde yaşayan öğrenciler içinokula
ulaşım ve eğitim konusunda fırsat eşitliği sağlayabilmektedir. Her ne kadar avantajları olsa dataşımalı eğitimde
de karşılaşılan çeşitli sorunlar bulunmaktadır. Bu çalışmada 2017–2018 öğretim yılında Erzurum’un Narman
ilçesinde uygulanmakta olan taşımalı eğitimde öğrencilerin ulaşım, beslenme, dersperformansı ve ders dışı
faaliyetler konularında karşılaştıkları sorunlar ve bunlara getirilebilecek çözümönerileri ortaya çıkarılmaya
çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Taşımalı Eğitim, Veli, Öğrenci, Öğretmen

ABSTRACT
Transportation in primary education which has continued since 1990 is indispensable for students who
live in ruralareas. Transportation provides rural area students same opportunity about education and school
Access like in cities. Besides having many advantages, transportation in education has also some problems. In
this study, it is tried to find out the problem sand find out suggestion sencountered in transportation, nutrition,
course achievement and leisure time activities of the students in transport education which are being
implemented in Erzurum Narman in 2017-2018 academic year.
KeyWords: Transported Education, Parent, Student, Teacher
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1. GİRİŞ
Ülkelerin kalkınmışlık seviyelerini yükseltebilmeleri yetiştirdikleri insan gücüne bağlıdır.
Kalkınmanın gerektirdiği sayı ve özellikteki insan gücünü yetiştirmek de ancak doğru planlanmış ve
düzgün uygulanan bir eğitim sistemi ile olur. Bir ülkenin kaynakları ancak eğitilmiş insanlar
tarafından etkili ve planlı bir şekilde kullanılır ve değerlendirilir. Eğitim sisteminin kişi ve toplum
hayatını değiştirmede başarılı olabilmesi, eğitimin kendinden beklenen işlevleri sağlıklı bir şekilde
gerçekleştirmesine bağlıdır. Eğitimin işlevleri, genel olarak üç gruba ayrılmaktadır:
1- Eğitimin Sosyal İşlevi: Kişileri hem yaşadığı toplumun, hem de bu toplumun bağlı olduğu
çağdaş dünyamızın uyumlu bir üyesi durumuna getirmektir.
2- Eğitimin Siyasal İşlevi: Toplumun temel yasalarında belirlenmiş olan siyasal sisteme bağlı,
kanunlara saygılı insan, iyi vatandaş yetiştirmektir.
3- Eğitimin Ekonomik İşlevi: Rasyonel ekonomik davranışlarda bulunan, yaratıcı, iyi üreticiler
ve iyi tüketiciler yetiştirmektir. (Kaya, 1993).
Bir ülkenin kalkınmışlığı ve gelişmişliği eğitim sistemi ile doğrudan ilişkili olduğuna göre;
eğitim, “Gelişmekte olan ülkeler” arasından çıkıp, “Gelişmiş ülkeler” arasında yer alabilmek için
üzerine gidilmesi gereken en önemli öğelerden olmalıdır. Ülkemizde eğitim her bireyin hakkıdır ve bu
hakkı her bireye ulaştırmak için de çeşitli uygulamalar yapılmaktadır. İşte “Taşımalı İlköğretim
Uygulaması” da bunlardan biridir (Şan, 2012). Ülkemizde, hem dağınık bir yerleşimin mevcut olması,
hem de birçok yerleşim yerinin nüfusunun az olması, buralara ilköğretim okullarının açılmasını
güçleştirmektedir. Nüfusu az, bu dağınık yerleşim birimlerindeki öğrencileri birleştirilmiş sınıf
uygulamasından kurtararak, onlara müstakil sınıflarda daha iyi bir eğitim-öğretim imkânı vermek
amacıyla “Taşımalı İlköğretim Uygulaması” gerçekleştirilmektedir. İlköğretimin kesintisiz sekiz yıl
zorunlu olmasıyla taşımanın önemi daha da artmıştır (Arı, 2003).Ülkemizde 1997-1998 eğitim öğretim
yılından bu yana kesintisiz sekiz yıllık ilköğretim uygulaması yapılmaktadır. Sekiz yıllık kesintisiz
zorunlu ilköğretim uygulaması, Taşımalı İlköğretimin yaygınlaşmasına neden olmuştur (Öztürk,
2001).
Taşımalı eğitim uygulaması ile ilköğretimin tüm çağ nüfusuna yaygınlaştırılması
hedeflenmiştir. Taşımalı eğitim Milli Eğitim Bakanlığı Taşımalı İlköğretim Yönetmeliğinde,
“İlköğretim okulu bulunmayan, çeşitli nedenlerle eğitim-öğretime kapalı, birleştirilmiş sınıf
uygulaması yapan ilköğretim okullarındaki öğrencilerin, taşıma merkezi ilköğretim okullarına
günübirlik taşınarak kaliteli bir eğitim-öğretim görmelerini sağlamaktır.” şeklinde ifade edilmiştir
(MEB, 2000). Taşımalı İlköğretim Uygulaması; nüfusu az ve dağınık yerleşim birimlerinde, zorunlu
öğrenim çağındaki öğrencilerin merkez ilköğretim kurumlarına günübirlik taşıma uygulamasına denir
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(Büyükkaragöz ve Şahin,1995). Uygulamanın amacı Milli Eğitim Bakanlığınca; okulu bulunmayan,
çeşitli nedenlerle okulu eğitime- öğretime kapalı, birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan ilköğretim
okullarındaki öğrencilerin, taşıma merkezi ilköğretim okullarına günü birlik taşınarak kaliteli bir
eğitim-öğretim görmelerini sağlamak olarak ifade edilmektedir (MEB, 2000). Taşımalı eğitim
ülkemizde 1989-1990 eğitim-öğretim yılında Kırklareli ilinde 3, Kocaeli ilinde 2 taşıma merkez
okulda pilot uygulama ile başlatılmıştır (Özgün, 2007). 1997-1998 eğitim-öğretim yılında zorunlu
eğitimin sekiz yıla çıkarılmasıyla birlikte taşımalı eğitim uygulamasının kapsamı artırılarak taşıma
merkezi okulların sayıları da çoğalmıştır (Bilek ve Kale, 2002).Taşımalı uygulaması yapılan ilkokul,
ortaokul, okul ve öğrenci sayıları taşınan merkez okul sayısı 11918, taşınan okul ve taşınan okulsuz
yerleşim birimi sayısı 43 514, taşınan toplam öğrenci sayısı 818 839, toplam ilkokul öğrenci sayısı 269
114, toplam ortaokul öğrenci sayısı 549 725’tir. Taşımalı ortaöğretim yapılan öğrenci sayıları ise,
taşınılan merkez okul sayısı 5052, taşınılan toplam öğrenci sayısı 451 959’dur. Erzurum ilinde taşımalı
uygulaması yapan ilkokul, ortaokul okul ve öğrenci sayıları taşınan merkez okul sayısı 180, taşınan
okul ve taşınan okulsuz yerleşim birimi sayısı, 751, taşınan toplam öğrenci sayısı, 11 418, taşınan
toplam ilkokul öğrenci sayısı 2154, toplam ortaokul öğrenci sayısı 9264’tür. Erzurum ilinde taşımalı
ortaöğretim yapılan merkez okul sayısı 147, taşınan toplam öğrenci sayısı 21 491’dir (MEB, 2017).
Taşımalı ilköğretim uygulamasının olumlu-olumsuz ve aksayan yönlerinin üzerine yapılan
çeşitli araştırmalar yapılmıştır. (Ağırkaya, 2010; Altunsaray, 1996; Arı, 2003; Baş, 2001;
Boğuşlu,2007; Büyükkaragöz ve Şahin,1995; Büyükboyacı, 1998; Kabaş, 2006; Kaya veAksu, 2004;
Karakütük, 1996; Kefeli, 2005; Küçükoğlu, 2001;Küçüksüleymanoğlu, 2006; Ozan, 2008; Özkan,
1997; Recepoğlu, 2006;Secer ve Yelken, 2009;Şimşek ve Büyükkıdık, 2017; Ülker,2009; Yalçın,
2006; Yıldırım, 1991; Yılmaz, 1998; Yurdabakan ve Tektaş, 2013; Yüce, 2006; Yeşilyurt, 2007)
uygulamanıngetirmiş olduğu bazı sorunların, iklim koşulları ve yerleşim şekillerine bağlı
olarakfarklılıklar gösterdiği anlaşılmaktadır. Buna karşın, genelde taşımalı eğitiminuygulamasında
fiziksel yönden taşınan okulun yetersizliği, sosyal yönden taşınanöğrencilerin öğretmen ve
arkadaşlarına uyumu, eğitim öğretim yönüyle dersehazırlıksız gelme, araç gereç eksikliği, ödevlerin
yapılmama

sıklığı,

ders

dışıetkinliklere

katılamama,

velilerin

çocukların

öğrenimleriyle

ilgilenmemeleri,ulaşım yönüyle taşınan köylerin taşıma merkezine uzaklığı, yolun durumu,
taşımaaraçlarının durumu, araç sürücüsünün durumu, araçlara yöre halkının binmesi,sağlık ve
beslenme yönünden ise yemeklerin durumu ve sağlığa uygunluk sorunlarıgibi ortak sorunlar ortaya
çıkmıştır.
Bu çalışmaErzurum ili Narman ilçesinde taşımalı yapan okullarda yaşanan sorunları öğretmen,
öğrenci ve veli görüşleriyle tespit etmek ve bu uygulamanın etkililiğinin artması için gerekli önerilerde
bulunmak amacı ile yapılmıştır.
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2. YÖNTEM
2.1. Araştırma Modeli
Bu araştırma, taşımalı eğitimde karşılaşılan sorunlara ilişkin öğrenci, öğretmen ve veli
görüşlerini derinlemesine belirlemeye yönelik nitel bir çalışmadır. Bu bağlamda araştırma durum
saptamaya yönelik betimsel bir çalışma olup, nitel araştırma teknikleri temel alınarak desenlenmiştir.
Nitel araştırma; gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin
kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına
yönelik nitel bir sürecin izlendiği araştırmadır (Yıldırım ve Şimşek, 2006).
2.2. Çalışma Grubu
Araştırma Erzurum ili Narman ilçesindeki taşımalı eğitim yapan Narman İmam Hatip
Ortaokulu ve Salih Zeki Dilek Ortaokulunda yapılmıştır. Araştırmaya, amaçlı örnekleme
yöntemlerinden kolay ulaşılabilir durum örneklemesi yoluyla seçilen 21 öğretmen, 184 öğrenci ve 96
veli katılmıştır. Yıldırım ve Şimşek (2006)’ya göre, kolay ulaşılabilir durum örneklemesi yönteminde
araştırmacı yakın olan ve erişilmesi kolay olan bir durumu seçer. Bu örnekleme yöntemi araştırmaya
hız ve pratiklik kazandırır.
Tablo. 1 Araştırmaya Katılan Okulların Özellikleri
Narman İmam Hatip Ortaokulu
Araştırmaya Katılan Öğrenci Sayısı

74

Araştırmaya Katılan Öğretmen Sayısı

10

Araştırmaya Katılan Veli Sayısı

42

Araştırmaya Katılan Öğrenci Sayısı
Araştırmaya Katılan Öğretmen Sayısı
Araştırmaya Katılan Veli Sayısı

110
11
54

Salih Zeki Dilek Ortaokulu

2.3. Veri Toplama Aracı
Araştırmada veriler, araştırmacı tarafından geliştirilen taşımalı eğitimde karşılaşılan sorunları
tespit etmeyi amaçlayan, bir anket ve iki yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Yarı
yapılandırılmış görüşme yönteminde, araştırmacı önceden sormayı planladığı soruları içeren görüşme
protokolünü hazırlar. Buna karşın araştırmacı görüşmenin akışına balı olarak değişik yan ya da alt
sorularla görüşmenin akışını etkileyebilir ve kişinin yanıtlarını açmasını ve ayrıntılandırmasını
sağlayabilir (Türnüklü, 2000). Geliştirilen anket öğrencilere uygulanmıştır. Anket beş bölümden
oluşmaktadır. Bu bölümlerin her biri taşımalı eğitimde karşılaşılan sorunlara ilişkin maddelerden
oluşmaktadır. Geliştirilen görüşme formu ise, öğretmen ve velilere uygulanmıştır. Görüşme
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formlarının her birinde ise 8 tane soru bulunmaktadır. Anket ve görüşme formlarının geliştirilme
sürecinde uzman kişilere danışılmıştır. Araştırmada kullanılan veri toplama araçları geliştirme
süreçlerinde ilgili çalışmalardan yararlanılmıştır.
Veri toplama aracı hazırlama aşamasında ilk olarak literatür taranmış ve konuyla ilgili
bulgular incelenmiştir. Daha sonra seçilen üç sosyal bilgiler öğretmenine konuyla ilgili kompozisyon
yazdırılmıştır. Bu çalışmalar ışında madde havuzu oluşturulmuş ve veri toplama aracı hazırlanmıştır.
Son alarak uzman kişilere gösterilerek veri toplama aracı hazır duruma getirilmiştir.
Görüşme sorularının sorulması sırasında görüşmenin akışına göre gerekli değişiklikler
yapılmıştır. Görüşme esnasında teşvik edici olmak ve geri bildirimde bulunmak gerekmektedir.
Görüşmede elde edilen veriler ses kayıt cihazı ile kaydedilmiştir. Ses kayıt cihazı ile kaydedilen
görüşmeler öncesi okul müdüründen ve görüşülecek olan öğretmen ve öğrencilerden izin alınmıştır.
Ses kayıt cihazı ile kaydedilen görüşmeler, araştırmacı açısından önemli avantajlara sahip olduğu için
tercih edilmiştir. Görüşme formu içinde çok boyutlu soru sormaktan kaçınılmıştır. Öğrenci ve
öğretmenler ile yapılan görüşmeler metin haline getirilmiştir.
2.4. Verilerin Analizi
Öğrenciye uygulanan anket SPSS programına girilerek analizi yapılmış ve tablo frekanslarla
gösterilmiştir. Ses kayıt cihazı ile kayıt altına alınan görüşmeler daha sonra görüşmeci tarafında
raporlaştırılmıştır. Rapordaki bulguların, tablolar halinde frekans dağılımı yapılmış ve yorumlanmıştır.
Bulgular yorumlanırken görüşmeye katılan kişilerin isimleri gizli tutularak isimleri kodlarla
belirtilmiştir.
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3. BULGULAR VE YORUM
3.1. Taşımalı Eğitimde Karşılaşılan Sorunlara İlişkin Veli Görüşleri

Katılmıyorum

Kesinlikle
Katılmıyorum

Boş Yanıt

31 16,84

8

4,34

1

0,54

3217,39

27 14,67

126,52

53

28,80

3

1,63

4323,36

18 9,78

28 15,21

37

20,10

2

1,08

55 23,89

23 12,50

3 1,63

42,17

1

0,54

f
32
69

%
17,39
37,50

Katılıyorum

54 29,34

Kesinlikle
Katılıyorum

Kararsızım

Tablo. 2 Öğrencilerin Ulaşım İle İlgili Görüşleri

Servis araçlarından kaynaklanan nedenlerle
ulaşımda aksamalar olabiliyor.

38

20,65

52

Hafta sonları servisin imkânı olması
durumunda okula gelmek istiyorum.

57

30,97

Servis yolculuğu yorucu olmuyor.

56

30,43

Servisi beklerken yağışlı ve soğuk
havalarda üşüyorum.

98 53,26

MADDELER
Evimin servis güzergâhına mesafesi uzak
Zaman zaman olumsuz hava şartlarından
dolayı servise yetişemiyorum.

f
%
2010,86
50 27,17
28,26

f
%
25 13,58
10 5,43

f
%
78 42,39
2815,21

f
22
25

%
11,95
13,58

f
7
2

%
3,80
1,08

Tablo 2’ye göre, evlerinin servis güzergâhına uzak olduğunu belirten öğrenci sayısı 32 (17,39)
iken evlerinin servis güzergâhına uzak olmadığını belirten öğrenci sayısı ise 22 (11,95)’dir. Olumsuz
hava şartlarından dolayı servise yetişemediğini belirtenöğrenci sayısı 69 (37,50) iken olumsuz hava
şartlarından dolayı servise yetişmede sıkıntı yaşamadığını belirten öğrenci sayısı ise 25 (13,58)’dir.
Servis araçlarından kaynaklanan nedenlerden ulaşımda aksamalar olduğunu belirten öğrenci sayısı 38
(20,65) iken servis araçlarından kaynaklanan herhangi bir ulaşım sorunu olmadığını belirten öğrenci
sayısı ise 8 (4,34)’tür. Hafta sonları servis imkânı olması durumunda okula gitmek istediğini belirten
öğrenci sayısı 57 ( 30,97) iken hafta sonları servis imkânı olması durumunda okula gitmek
istemediğini belirten öğrenci sayısı ise 53 (28,80)’dir. Servis yolculuğunun yorucu olmadığını belirten
öğrenci sayısı (56 (30,43) iken servi yolculuğunun yorucu olduğunu belirten öğrenci sayısı ise 37
(20,10)’dur. Servisi beklerken yağışlı ve soğuk havalarda üşüdüğünü belirten öğrenci sayısı 98 (53,26)
iken servisi beklerken yağışlı ve soğuk havalarda üşümediğini belirten öğrenci sayısı ise 4 (2,17)’dir.
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Katılıyorum

Katılmıyorum

Kesinlikle
Katılmıyorum

Boş Yanıt

65

48

26,08

12 6,52

3921,19

19

10,32

1

0,54

33 17,93

22

11,95

24 13,04

61 33,15

38

20,65

6

3,26

Acıktığımda okul kantininden veya çevreden
zaman zaman alışveriş yaparım.

77

41,84

5228,26

8

14 7,60

3116,84

2

1,08

Okulda verilen yemekler yeterince kaliteli
değil.

57

30,97

4826,08

25 13,58

27 14,67

26

1

0,54

MADDELER
Okulda verilen yemekler yeterince doyurucu
olmuyor.
Okulda verilen yemekler zaman zaman evimde
de hazırlanır
Yanımda atıştırmak için yiyecek taşıyorum.

f
72

%
39,13
35,32

f
%
4826,08

Kararsızım

Kesinlikle
Katılıyorum

Tablo. 3 Öğrencilerin Beslenme İle İlgili Görüşleri

f
29

%
15,76

4,34

f
%
20 10,86

f
%
13 7,06

14,13

f
%
2 1,08

Tablo 3’e göre, okulda verilen yemeklerin yeterince doyurucu olmadığını belirten öğrenci
sayısı 72 (39,13) iken okulda verilen yemeklerin yeterince doyurucu olduğunu belirten öğrenci sayısı
ise 13 (7,06)’dır. Okulda verilen yemekler zaman zaman evde de hazırlandığını belirten öğrenci sayısı
65 (35,32) iken okulda verilen yemeklerin zaman zaman evde de hazırlanmadığını belirten öğrenci
sayısı ise 19 (10,32)’dir.Yanımda atıştırmak için yiyecek taşıdığını belirten öğrenci sayısı 33 (17,93)
iken yanımda atıştırmak için yiyecek taşımadığını belirten öğrenci sayısı ise 38 (20,65)’tir.
Acıktığında okul kantininden veya çevreden zaman zaman alışveriş yaptığınıbelirten öğrenci sayısı 77
(41,84) iken acıktığında okul kantininden veya çevreden zaman zaman alışveriş yapmadığını belirten
öğrenci sayısı ise 31 (16,84)’tür. Okulda verilen yemeklerin yeterince kaliteli olmadığını belirten
öğrenci sayısı 57 ( 30,97) okulda verilen yemeklerin yerince kaliteli olduğunu belirten öğrenci sayısı
ise 26 (14,13)’tür.

%
17,39

Katılmıyorum

Kesinlikle
Katılmıyorum

Boş Yanıt

72

39,13

53

28,80

10 5,43

2312,50

24 13,04

2

1,08

103 55,97

52

28,26

4

2,17

14 7,60

10 5,43

1

0,54

67

36,41

5127,71

18 9,78

2312,50

21

11,41

4

2,17

23

12,50

2010,86

2211,95

59 32,06

59

32,06

1

0,54

f
%
3921,19

37

Kararsızım

f
32

Katılıyorum

MADDELER
Arkadaşlarımla okul dışı zamanlarda da ders
çalışma imkânı bulabiliyorum.
Okul kaynaklarını yeterince kullanamıyorum
(internet; kütüphane; öğretmenlerle iletişim).
Ders dışı faaliyetlere (izcilik-satranç, spor
faaliyetleri vb.) katılmak istiyorum.
Ders konusunda yardıma ihtiyacım olduğunda
yardım bulamıyorum.
Ödevlerim için yeterince kaynağa
ulaşabiliyorum. (il/ilçe merkezine ulaşım;
internet; kütüphane vb.)

Kesinlikle
Katılıyorum

Tablo. 4 Öğrencilerin Derslerle İlgili Görüşleri

f
19

%
10,32

f
%
42 22,82

f
%
49 26,63

f
%
3 1,63
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Tablo 4’e göre, arkadaşlarıyla okul dışı zamanlarda ders çalışma imkânı bulduğunu belirten
öğrenci sayısı 32 (17,39) iken arkadaşlarıyla okul dışı zamanlarda ders çalışma imkânı bulamadığını
belirten öğrenci sayısı ise 49 (26,63)’tür. Okul kaynaklarını yeterince kullanamadığınıbelirten öğrenci
sayısı 72(39,13) iken okul kaynaklarını yeterince kullandığını belirten öğrenci sayısı ise 24
(13,04)’tür.Ders dışı faaliyetlere katılmak istediğini belirten öğrenci sayısı 103 (55,97) iken ders dışı
faaliyetlere katılmak istemediğini belirten öğrenci sayısı ise 10 (5,43)’tür. Ders konusunda yardıma
ihtiyacı olduğunda yardım bulamadığını belirten öğrenci sayısı 67 (36,41) ikenders konusunda
yardıma ihtiyacı olduğunda yardım bulabildiğini belirten öğrenci sayısı ise 21 (11,41)’dir.Ödevleri
için yeterince kaynağa ulaşabildiğini belirten öğrenci sayısı 23 (12,50)iken ödevleri için yeterince
kaynağa ulaşamadığını belirten öğrenci sayısı ise 59 (32,06)’dır.

Kesinlikle
Katılmıyorum

Boş Yanıt

Okulda sağlık sorunu yaşamadım.

92

50,00

63

5 2,71

126,52

11 5,97

1

0,54

Ailem öğretmenlerle görüşmek için okula
yeterince gelemiyor.
Okulun bulunduğu yerdeki arkadaşlarımın benden
daha avantajlı olduğunu düşünüyorum.

77 41,84

5127,71

14

7,60

25 13,58

147,60

3

1,63

53

47

15

8,15

40

27

2

1,08

28,80

%
22,28
34,23

25,54

Kararsızım

f
41

Katılıyorum

%
23,91

Kesinlikle
Katılıyorum
f
44

MADDELER
Geceleri yeterince uyuyamıyorum.

f
27

%
14,67

Katılmıyorum

Tablo. 5 Öğrencilerin Çeşitli Konularla İlgili Görüşleri

f
35

%
19,02

21,73

f
32

%
17,39

14,67

Tablo 5’e göre, geceleri yeterince uyuyamadığını belirten öğrenci sayısı 44 (23,91) iken
geceleri yerince uyuyabildiğini belirten öğrenci sayısı ise 32 (17,39)’dur. Okulda sağlık sorunu
yaşamadığını belirten öğrenci sayısı 92(50,00) iken okulda sağlık sorunları yaşadığını belirten öğrenci
sayısı ise 11 (5,97)’dir.Ailenin öğretmenlerle görüşmek için okula yeterince gelmediğini belirten
öğrenci sayısı 77 (41,84) ikenailenin öğretmenlerle görüşmek için okula yeterince geldiğinibelirten
öğrenci sayısı ise 14 (7,60)’tır. Okulun bulunduğu yerdeki arkadaşlarının daha avantajlı
olduğunubelirten öğrenci sayısı 53 (28,80) ikenokulun bulunduğu yerdeki arkadaşlarının daha
avantajlı olmadığınıbelirten öğrenci sayısı ise 27 (14,67)’dir.
Tablo. 6 Öğrencilerin Ders Dışında İlgilenmek İstedikleri Faaliyetlerle İlgili Görüşleri
FAALİYET
Bilgisayar
Spor (Basketbol, voleybol vb.)
Satranç
Tiyatro
İzcilik
Diğer
Boş

f
55
73
26
12
8
7
3

38

%
29,89
39,67
14,13
6,52
4,34
3,84
1,63

f
5

%
2,71
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Tablo 6’ya göre öğrencilerin ders dışında en çok ilgilenmek istedikleri faaliyet spor 73
(39,67)’ dur. Sporu sırasıyla bilgisayar 55 (29,89), satranç 26 (14,13), tiyatro 12 (6,52) ve izcilik 8
(4,34) izlemektedir. Diğer faaliyetleri seçen öğrenci sayısı 7 (3,84) ve boş bırakan öğrenci sayısı ise 3
(1,63)’tür.
3.2. Taşımalı Eğitimde Karşılaşılan Sorunlara İlişkin Veli Görüşleri
“Taşımalı eğitim çocuklarınızın ders başarısı nasıl etkilemektedir?” Sorusuna İlişkin
Veli Görüşleri
Velilerin çoğunluğu, öğrencilerin sabah erken kalkmadan dolayı uykusuz kalması, sabah
kahvaltı yapamamaları, akşam eve geç geldikleri için yorgun olmaları, servisi kaçıran öğrencinin o
gün derse gidememesi, öğrencinin serviste ödevini yapması ve servisin geç gelmesinden dolayı
öğrencinin derse geç girmesi gibi nedenlerin öğrenci başarısını olumsuz etkilediği yönündedirler. Bazı
veliler ise taşımalı eğitimin öğrenci ders başarısı üzerinde olumsuz olarak etkilemediğini aksine
okulun sadece taşımalı eğitim olmasından dolayı okulun sistemi ve yemeklerinde buna göre verilmesi
ders başarısını olumlu yönde etkilediğini ifade etmiştir.
Taşımalı eğitim çocuklarınızın ders başarısı nasıl etkilemektedir?” sorusuna ilişkin veli
görüşlerine örnekler:
“Olumsuz etkilemektedir. Çocuklar yoruluyor ve uykusuz kalıyor…”(V18)
“Çocuklar sabah erken kalktığı için kahvaltı yapamıyorlar. Bu da ders başarısını olumsuz
etkiliyor…”(V22)
“Taşımalı eğitim çocuğumun başarısını etkilememektedir. Başarılı olan çocuk her yerde
başarılıdır…”(V7)
“Taşımalı Eğitim Çocuklarınızın Beslenmesi Nasıl Etkilemektedir?” Sorusuna İlişkin
Veli Görüşleri
Velilerin çoğunluğu, öğrencilerin sabah erken kalmadan dolayı kahvaltı yapamama,
yemekhanede yemekleri beğenmeyip yememe ve akşam eve yorgun gelen öğrencilerin yemek
yememe gibi nedenlerin taşımalı eğitimin beslenme üzerindeki olumsuz etkileri olarak ifade etmiştir.
Bazı veliler ise, taşımalı eğitimin beslenme üzerinde olumsuz bir etkisi olmadığını aksine devlettin
verdiği yemek hizmetinden dolayı olumlu olduğunu ifade etmiştir.
Taşımalı eğitim çocuklarınızın beslenmesi nasıl etkilemektedir?”sorusuna ilişkin veli
görüşlerine örnekler:
“ Sabahları erken kalktıkları için kahvaltı yapmıyorlar…”(V20)
“Öğlen yemekleri az ve kalitesiz olduğu için öğrenci aç kalıyor…”(V84)
“Beslenme üzerinde taşımalı eğitimin sıkıntısı yoktur…”(V55)
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“Çocuklarınızın Merkezi Sınavlara Hazırlanması (Liselere Giriş Sınavı) Hakkında Neler
Düşünüyorsunuz?” Sorusuna İlişkin Veli Görüşleri
Velilerin çoğu, öğrencilerin bu yılki değişen sistemden dolayı boşlukta olduğunu bundan
dolayı da sınava hazırlanma konusunda yeterince kendini veremediği ifade etmiştir. Bazı veliler ise,
okuldaki kursların olması ve öğretmenlerin gayretinden dolayı öğrencinin sınava hazırlık konusunda
şanslı olduğu görüşü yönündedirler.
“Çocuklarınızın merkezi sınavlara hazırlanması (liselere giriş sınavı) hakkında neler
düşünüyorsunuz?” sorusuna ilişkin veli görüşlerine örnekler:
“Sınav sistemi değiştiğinden şuan sınavla ilgili herhangi bir şey bilmiyorum…” (V17)
“Bu konuda sağlıklı kesin bilgim düşüncem yok…” (V60)
“Sizin gayretinizle iyi bir liseye gider diye düşünüyorum…” (V31)
“Çocuklarınızın Öğretmenleri İle Ne Tür Sorunlar Yaşadınız / Yaşıyorsunuz?”
Sorusuna İlişkin Veli Görüşleri
Velilerin çoğu öğretmenlerle herhangi bir sorun yaşamadığını belirtmiştir. Bazı veliler ise
öğretmen ile veli iletişimin iyi olmadığı görüşündedir.
“Çocuklarınızın öğretmenleri ile ne tür sorunlar yaşadınız / yaşıyorsunuz?” sorusuna ilişkin
veli görüşlerine örnekler:
“Öğretmenlerimizden hiçbir sorunumuz yoktur…” (V74)
“Hiçbir sorunum yoktur. Öğrencilerle yeterince ilgilenmektedirler…” (V65)
“Sizce Taşımalı Eğitimin Avantajları Nelerdir?” Sorusuna İlişkin Veli Görüşleri
Velilerin çoğu, öğrencinin yatılıdan ziyade akşam eve gelmesi ve anne babanın gözü önünde
bulunması, devletin servis ve yemek hizmetlerini taşımalı eğitimin avantajı olarak görmektedir. Bazı
veliler ise hiçbir avantajının olmadı aksine dezavantajının olduğu görüşündedir.
“Sizce taşımalı eğitimin avantajları nelerdir?” sorusuna ilişkin veli görüşlerine örnekler:
“Akşamları eve gelmesi taşımalı eğitimin avantajıdır...”(V14)
“Devletimizin öğlen yemeği vermesi…”(V90)
“Hiçbir avantajı yoktur…”(V77)
“Çocukların Karşılaştığı Ve Sizinle Paylaştığı Sorunlar Nelerdir?” Sorusuna İlişkin Veli
Görüşleri
Velilerin çoğu, öğrencilerin kendileriyle herhangi bir sorun paylaşmadığını belirmiştir. Bazı
veliler ise, servislerin araçlara yolcu aldığı, okulda bazı malzemelerin eksik olduğu, erken kalktığı için
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derste uyuduğunu, yemeklerin iyi çıkmadığı, kursların dersten sonra olasının kendini yorduğu ve
servislerin trafik kurallarına uymadığını belirtmiştir.
“Çocukların Karşılaştığı Ve Sizinle Paylaştığı Sorunlar nelerdir?” sorusuna ilişkin veli
görüşlerine örnekler:
“Çocuğum benle hiçbir sorununu paylaşmıyor…”(V25).
“Yemekhanenin uzak olduğunu ve yemeklerin iyi çıkmadığı her gün bana söylüyor.”(V31).
“Kursların dersten sonra yapıldığını ve keşke hafta sonu olmasını bana söylüyor.”(V28).
“Bulunduğunuz Bölgede Taşımalı Eğitim Olmasaydı Çocuklarınız Öğrenimine Nasıl
Devam Ederdi?” Sorusuna İlişkin Veli Görüşleri
Velilerin tamamı, eğer taşımalı eğitim olamasaydı çocukları ya yatılı eğitime göndereceğini ya
da merkeze taşınıp ev tutup çocuklarını okutacağını belirtmiştir.
“İlçede Yatılı Okula gönderirdim.”(V45).
“İlçeye ya da başka yere taşınırdım. Ben okumadım çocuklarım okusun diye…” (V78).
3.3. Taşımalı Eğitimde Karşılaşılan Sorunlara İlişkin Öğretmen Görüşleri
“Taşımalı Eğitim Derslerinizi Nasıl Etkilemektedir?” Sorusuna İlişkin Öğretmen
Görüşleri
Öğretmenler, öğrencilerin ilk derslere geç kalma, servisi kaçırdıkları için o gün okula
gelememe, sabah erken geldikleri için uykusuz kalma, kahvaltı yapmadan gelme ve ders dışında
arazide çalıştıkları için yeterince motive olamama gibi nedenler dersleri olumsuz etkilediğini
belirtmiştir.
“Öğrenciler servisi kaçırdığı gün okula gelememektedir ve derslerden geri kalmaktadırlar…”
(ÖĞ14).
“İlk derste çocukların uykusu daha açılmamış oluyor. Derse motive olamıyorlar…” (ÖĞ10).
“Çocuklar sabah erken katlığı için kahvaltı yapamıyorlar. Buda derse ilgilerini azaltıyor…”
(ÖĞ15).
“Taşımalı Eğitim Öğrencilerin Ders Başarılarını Nasıl Etkilenmektedir?” Sorusuna
İlişkin Öğretmen Görüşleri
Öğretmenler, öğrencilerin eve gidişlerde ve okula gelişlerde yolun uzaklığından dolayı
yorgunluğa sebep olama, sabah erken kalkma, kahvaltı yapamama, kursların dersten sonra yapma
veimkânların sınırlı olmasından dolayı gerekli materyale ulaşamama gibi nedenler öğrencilerin ders
başarısını düşürdüğünü belirtmiştir. Bazı öğretmenler ise öğrencilerin yatılı kalmaktan kurtularak
ailesinin yanında bulunmasının vermiş olduğu rahatlıktan dolayı ders başarısı düşürdüğünü
belirtmiştir.
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“Sabah erken evden çıktığı için kahvaltı yapamamakta ve bu da ders başarısını
etkilemektedir…” ÖĞ4).
“Hem okula gelirken hem de eve dönerken yolda geçirdikleri zaman öğrencileri yormaktadır.
Bu da ders başarılarını düşürmektedir…” ÖĞ18).
“Öğrenciler taşımalı eğitimden dolayı okul kütüphanesi, bilgisayar vs. kullanamıyor…”
ÖĞ21.
“Öğrencilerin Beslenmesi Nasıl Etkilenmektedir?” Sorusuna İlişkin Öğretmen Görüşleri
Öğretmenler, öğrencilerin sabah erken kalktığı için kahvaltı yapamama, öğlen verilen yemeği
beğenmeme ve aynı yemeklerin her hafta tekrar etmesin öğrencide bıkkınlık yapma gibi nedenler
beslenmelerini olumsuz etkilediğini ve yemeği alıp yemeyen öğrencilerin yemekleri israf ettiğini
belirmiştir. Bazı öğretmenler ise, taşımalı eğitimde öğlen verilen yemeğin öğrencilerin beslenmesini
olumlu yönde etkilediğini belirtmiştir.
“Öğrencilerin çoğu sabah kahvaltı yapmadan geldikleri için hazır gıdalar bisküvi simit gibi
ürünleri tüketmektedir. Bu da onların sağlığını olumsuz etkilemektedir…” ÖĞ20).
“Her hafta aynı yemekler çıktığı için öğrenci yemeklerden bıkmaktadır. Aldığı yemeği yemeyip
israf etmektedir…” (ÖĞ7).
“Öğrencilerin Merkezi Sınavlara Hazırlanması (Liselere Giriş Sınavı) Hakkında Neler
Düşünüyorsunuz?” Sorusuna İlişkin Öğretmen Görüşleri
Öğretmenlerin çoğu, değişen sınav sistemi öğrencinin sınava hazırlanma sürecini olumsuz
etkileme, sınava dönük verilen rehberlik hizmetlerine rağmen sınav hakkında fikir sahibi olamama,
hafta sonu verilmesi gereken kursların taşımalı eğitimde dolayı hafta içi dersten sonra verilme ve
öğrencinin sınava hazırlıkla ilgili materyallere yeterince sahip olamama gibi nedenler sınava hazırlığı
olumsuz yönde etkilediğini belirtmiştir. Bazı öğretmenler ise, destekleme ve yetiştirme kurslarının
öğrencinin sınava hazırlanma sürecinde önemli olduğunu belirtmiştir.
“Kursların hafta sonu yerine hafta içi verilmesi öğrencinin daha fazla yorulmasına ve
derslerin verimliliğinin düşmesine bunun sonucunda da sınava istenilen düzeyde çalışamamasına
sebep olmaktadır…”ÖĞ9).
“Yeni sınav sistemi olmasından dolayı öğrenci sınava uyum sağlayamamaktadır. Bu da
öğrencinin sınava hazırlanmasını olumsuz etkilemektedir…”ÖĞ19).
“Öğrencilerin Velileri İle Ne Tür Sorunlar Yaşadınız/ Yaşıyorsunuz?” Sorusuna İlişkin
Öğretmen Görüşleri
Öğretmenler, velilerin ilgisiz olma, iletişim sorunu yaşama ve öğrencinin okulda olan bir
sorunu eve yanlış aktarma gibi nedenlerden dolayı veli ile sorunlar yaşandığını belirtmiştir. Bazı
öğretmenler ise, velilerle herhangi bir sorun yaşamadığını belirtmiştir.
“Öğrenciler okulda yaşanan bir olayı eve farklı şekilde yansıttığı için sorunlar
çıkmaktadır…” ÖĞ8).
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“Sizce Taşımalı Eğitimin Avantajları Nelerdir?” Sorusuna İlişkin Öğretmen Görüşleri
Öğretmenler, öğrencinin köyden merkeze gelerek imkanların daha iyi olduğu yerde okuma,
eğitimde fırsat eşitliği sağlama, yatılıdan kalmaktansa evinde kalarak eğitim görme, devletin maddi
olarak imkanları karşılama, okulda tüm branş öğretmenlerin bulunma nedenlerini taşımalı eğitimin
avantajları olarak gördüğünü belirtmiştir. Bazı öğretmenler ise taşımalı eğitimin hiçbir avantajının
olmadığını belirtmiştir.
“Öğrenci yatılıda ailesinden uzak kalmak yerine akşamları evine gidip sabah okula
gelmektedir….”(ÖĞ20).
“Eğitimde fırsat eşitliğini sağlıyor bence. Köyde oturan çocuk ilçedeki öğrenci ile aynı yerde
okuyor…”(ÖĞ18).
“Öğrencilerin Karşılaştığı Ve Sizinle Paylaştığı Sorunlar Nelerdir?” Sorusuna İlişkin
Öğretmen Görüşleri
Öğretmenler, öğrencilerin servis şoförlerinin araçlara yolcu alma, serviste ayakta kalma, sabah
servislerin erken gelme, kahvaltı yapamama, yemeklerin iyi olmama, köylerinde ders için yeterli
materyaller bulamama, ders dışında aktivite yapmak için ortam olmama ve arkadaşları ile ilişkileri gibi
nedenlerle sorunlarını kendileriyle paylaştığını belirtmiştir.
“Taşımalı eğitim içinse bu soru; öğrenciler çok erken kalkmaktan ve kahvaltı yapamamaktan
şikâyetçi…” ÖĞ14).
“Şoförün öğrencilere kaba davranması, araca başka yolcular almasından dolayı öğrenciler
araçta ayakta kalmasından dolayı şikâyetçi…”(ÖĞ10).
“Okul dışında kendilerini geliştirebilecekleri, aktivite yapabilecekleri bir ortam olmamsından
yakınıyorlar…”(ÖĞ5).
4. SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER
Ulaşımla ilgili olarak taşımalı öğrenciler, iklim şartlarından dolayı bazı zamanlar servise
yetişemediği ve soğuk havalarda servis beklerken üşüdüğü sonucuna ulaşılmıştır. Recepoğlu (2006)
yaptığı çalışmaya göre, kış aylarında iklim şartlarından dolayı taşımalı eğitim güçleşmektedir. Ozan
(2008) yaptığı çalışmada, kış aylarında yol veya hava durumu nedeniyle taşımanın aksaması
durumunda öğrenciler eğitim ortamından uzak kalmaktadırlar sonucuna varmıştır.Yurdabakan ve
Tektaş (2013)’e göre, öğrencilerin servis saatlerini tam bilememelerinden dolayı bazen servisleri
kaçırmalarına, bazen de uzun süre durakta ya dayollarda beklemek zorunda kalmalarına neden
olmaktadır. Bunun kışın ve yağışlıhavalarda öğrencileri daha büyük sıkıntılara soktuğu görülmektedir
sonucuna varmıştır.
Beslenme ile ilgili olarak, verilen yemeklerin kaliteli ve yeterince doyurucu olmadığı
sonucuna ulaşılmıştır. Sencer ve Yelken (2009) yılında yapmış oldukları çalışmada, öğrenci
görüşlerine göre yemeklerin zaman zaman kalitesiz çıktığı ve yemek miktarının az olduğu sonucuna
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varmıştır. Bu sonuç çalışmanın sonucu ile benzerlik göstermektedir. Bilek ve Kale (2012) yılında
yapmış oldukları çalışmaya göre ise, öğle yemekleri düzenli olarak okulda verildiği için öğrencilerin
beslenmelerine olumlu katkısı olmaktadır. Ancak yemek kalitesi bazen sıkıntı oluşturmaktadır
sonucuna varmıştır.
Derslerle ve çeşitli konularla ilgili olarak, dersle ilgili okul materyallerine ulaşılamadığı, ödev
için yardıma ihtiyaç olduğunda hemen yardım bulanamadığı, ödev araç gereçlerinin temin
edilemediği, ders dışında da bir aktiviteye katılmak istediği ancak katılamadığı ve taşımalı eğitimin
bulunduğu yerdeki öğrencilerin daha avantajlı oldukları sonucuna ulaşılmıştır.Soyupak (2017)’ye
göre, taşıma okulların donatım, araç-gereç, laboratuar, işlik yönünden yeterli olmadıkları sonucuna
varmıştır.Altunsaray (1996) ya göre okulların araç gereç konusuna yeterli olmadığı ve öğrencinin
materyal temininde sıkıntılar yaşadığı sonucuna varmıştır. Ozan (2008)’e göre, öğrencilerin derse
hazırlıksız geldikleri görülmüş, bunun nedenlerinden biri olarak ellerinde yeterli kaynak olmayışı
tespit edilmiştir. Yalçın (2006)’ın araştırmasında taşımalı olmayan öğrencinin spor çevresine girmek
için daha fazla vaktinin olduğu bunun da öğrencinin toplumsallaşmasında önemli bir etken olduğu,
yerleşik okulda okuyan öğrencilerin okuldaki herhangi bir etkinliğe katılmakta çekinmeden görev
aldıkları fakat taşımalı olarak gelen öğrencinin yeterince görev almadığı sonucuna ulaşılmıştır.Şimşek
ve Büyükkıdık (2017)’ye göre, öğrenciler ders dışı sosyal, kültürel ve eğitsel etkinliklere
katılamadıkları sunucuna ulaşmıştır.
Veli görüşleri açısından taşımalı eğitimde; sabah erken kalkıldığı için kahvaltı yapamayan
öğrenciler beslenmede sorun yaşadığı, beslenmeden dolayı ders başarısının düştüğü ve servis ile ilgili
sorunlar olduğu sonucuna ulaşılmıştır.Şan (2012)’ye göre, veliler, özellikle yemekhaneve yemekler
konusunda olumsuz görüş belirtmektedir. Taşıma merkezi okulların birçoğunda taşıma kapsamında
gelen öğrencilerinöğle yemeğini yiyebileceği uygun bir yemekhane bulunmamaktadır. Busonuç,
Karakütük’ün (1996) ve Küçükoğlu (2001) araştırmalar da çalışmanın sonucunu desteklemektedir.
Çubuk Kaya (2006) taşımalı eğitime katılanların, sabahları çok erken yola çıktıkları için düzenli
kahvaltı yapamadıklarını ve aç karnına derse girdiklerini yaptığı çalışma sonuçlarında belirtmiştir.
Şimşek ve Büyükkıdık (2017)’ye göre, taşımalı eğitim uygulanması sırasında gerek yönetmeliklere
gerek taşımalı ilköğretim yönergesine ve gerekse yapılan sözleşmelere uygun hareket edilmemesinden
kaynaklanan birçok sorunun da yaşandığı belirtilmiştir. Bunların en başında özellikle ikili eğitim
yapan okul öğrencilerinin erken kalkma ve servislerde ayakta gitme sorunu yaşadıkları açıklanmıştır.
Ayrıca öğrenciler servis şoförlerinin kendilerine kaba davranmalarından, servisin öğrencileri evlerinin
uzağından alıp, yine evlerine uzak bir noktada bırakmasından rahatsız olduklarını ifade etmişlerdir.
Öğrenciler servislerinin kötü koktuğunu, servis şoförlerinin öğrenciler arasında ayrımcılık yaptığını,
servislerin belli saatlerinin olmadığını, sıkça şoför değişikliği nedeniyle kuralların ve düzenin de
değiştiğini, şoförün her an kaza yapacağından endişelendikleri sunucuna ulaşmıştır.Recepoğlu (2006)
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‘ya göre; taşıma araçların taşımaya uygun olmaması, taşıma araçlarına öğrenciler ve gerekli personel
dışındaki kişilerin alınması, taşıma araçlarında öğrencilerin ayakta gidip gelmesi sorunları sonucuna
ulaşmıştır.
Öğretmen görüşleri açısından taşımalı eğitimde; öğrencilerin sabah erken geldikleri için ilk
derslere bazı zamanlar geç geldikleri, kahvaltı yapamadıkları ve uykusuz kaldıkları için ders başarısını
olumsuz etkilemektedir.Ayrıca öğrencilerin yatılıda kalmayıp akşamları evlerinde ailelerinin yanın da
olması ve akşam ders çalışmamaları ders başarısını olumsuz etkilemektedir. Öğrenciler her hafta aynı
yemeği yediğinden dolayı bıkmakta ve öğlen aldığı yemeği yemeyip israf etmektedir. Okulda
destekleme ve yetişme kurları hafta sonu değil de dersten sonra yapılması, ders materyali sıkıntısı
olması ve sınav sisteminin değişmesisınavlara hazırlık konusunda öğrenci başarısını olumsuz
etkilemektedir. Okulda yaşanana bir sorun öğrenci tarafında eve yanlış iletilmesi veli ile öğretmen
arasında soruna neden olmaktadır. Öğrenciler servis sorunlarını, sabah erken katlıkları için kahvaltı
yapamadıklarını ve ders materyallerine okul dışında ulaşamadıklarını öğretmenlerle paylaşmaktadır.
Arı (2003) yılında yaptığı çalışmada, öğretmenler, sabah ilk derste öğrencileri derse motive etmekte
zorluk çektiği ortaya çıkmıştır. Sencer ve Yelken (2009) yılında yapılan çalışmada, öğretmen
görüşlerine göre yemeklerin öğrenciler tarafından israf edildiği sonucuna ulaşılmıştır.Şimşek ve
Büyükkıdık (2017) yılında yaptıkları çalışmada ise, taşımalı eğitim okullarında görev yapan çeşitli
branşlardaki öğretmen görüşlerine göre taşımalı eğitim uygulaması, taşıma merkezi okul, rehberlik
görevi, veli, servis aracı ve servis şoförü kategorileri altında taşımalı eğitim uygulaması ile ilgili çeşitli
sorunlar yaşadıkları ortaya çıkmıştır. Ayrıca öğretmen görüşlerine göre, öğrencinin köyden merkeze
gelerek imkanların daha iyi olduğu yerde okuma, eğitimde fırsat eşitliği sağlama, yatılıdan
kalmaktansa evinde kalarak eğitim görme, devletin maddi olarak imkanları karşılama, okulda tüm
branş öğretmenlerin bulunma nedenlerini taşımalı eğitimin avantajları olarak gördüğünü sonucuna
varılmıştır.
Veli ve öğretmenlerin vermiş oldukları öneriler ışığında çalışmaya dönük şu öneriler
yapılabilir;
Taşımalı eğitim bünyesinde yer alan okullarda yemekhane bulunmamaktadır. Bu okullar
bünyesinde yemekhane yapıp yemeği çeşitlendirerek öğrencinin yemek problemi çözülebilir. Kış saati
uygulamasına geçilerek çocukların sabah erken gelmesi önlenebilir ve bu durumda sabah kahvaltı
yaparak öğrencinin okula gelmesin sağlanabilir. Taşımalı servis şoförleri ihaleye girmeden dikkatle
seçilip servis ihalesine alınabilir. Genelde okullarda tek bir müdür yardımsı olduğu için taşımalı eğitim
servislerinin denetimiyle ilgilenememektedir. Bundan dolayı taşımalı eğitim yapan okullara özellikle
servislerle ilgilenmesi için bir tane müdür yardımcısı normu verilebilir. Yemekler özensizce
yapılmaktadır. Bu doğrultuda bu işle ilgilenenler yemek lezzeti ve çeşitliliği için yemek yapan kişilere
gerekli teftişi ve bilgilendirmeyi yapabilir. Çok uzak köylerden gelen öğrenciler taşımalı yerine Yatılı
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Bölge Okullarına alınabilir. Velilerin eğitime daha aktif katılması için veli ziyaretleri ve veliyi okula
getirecek etkinlikler (hizmet içi eğitim, kermes, piknik, aile birliği toplantıları vb.) yapılabilir.
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ÖZET
Çocukluk dönemi örselenmesi, çocuğa bakmakla yükümlü olan kişilerin, kaza sonucu olmayan aktif
eylemleri sonucu çocuğun bedensel, duygusal, cinsel veya zihinsel gelişimine verdiği zararlardır. Bu zararların
çocuğun ruhsal dünyasındaki yıkıcılığı çocuğun yaşamının devamında, yoğun ya da hafif düzeyde etkisini
sürdürmektedir. Yapılan pek çok çalışma çocukluk dönemi örselenme yaşantılarının uzun vadedeki etkilerini
ortaya koymaktadır. Çocukluk dönemi örselenme yaşantılarının pek çok araştırmacı tarafından da ifade edilen
uzun vadedeki etkileri konuyla ilgili farklı yöndeki çalışmaları da beraberinde getirmiştir. Yapılan çalışmalar
incelendiğinde çocukluk dönemi örselenme yaşantılarının farklı değişkenler açısından incelendiği affedicilik
açısından ise incelenmediği görülmüştür. Oysa kişinin affedilik düzeyinde geçmişte yaşanılan olayların önemli
etkisinin olduğu düşünülmektedir. Bu düşünceden hareketle çalışmada çocuk gelişimi bölümü önlisans
öğrencilerinin çocukluk dönemi örselenme yaşantıları ile affedicilik düzeylerinin incelenmesi amaçlanmıştır.
Araştırmanın çalışma grubunu Çankırı Karatekin Üniversitesi Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Çocuk Gelişimi bölümünde öğrenim gören öğrenciler oluşturmuştur. Araştırmanın verileri “Kişisel Bilgi
Formu”, “Affedicilik Ölçeği” ve “Çocukluk Dönemi Örselenme Yaşantıları Ölçeği ” ile toplanmıştır. Araştırma
sonucunda Çocukluk Dönemi Örselenme Yaşantıları Ölçeği’nden alınan puanlar ile cinsiyet, doğum sırası, anne
öğrenim durumu, aile yapısı, anne-babanın sıklıkla tartışma durumu ve algılanan anne-baba tutumu arasında,
Affedicilik Ölçeği’nden alınan puanlar ile sınıf düzeyi, doğum sırası ve sosyo-ekonomik düzey arasında anlamlı
bir farklılığın olduğu bulunmuştur. Çocukluk Dönemi Örselenme Yaşantıları Ölçeği’nin fiziksel istismar alt
boyutu ile Affedicilik Ölçeği arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir.
Anahtar kelimeler: ihmal, istismar, affedicilik, sosyo-demografik değişkenler

ABSTRACT
Childhood trauma includes damages to child’s physical, emotional, sexual or mental development as a
result of non-accidental active actions of people who are responsible for taking care of the child. Disruptions of
these damages in child’s mental world maintain their heavy or light effect during child’s future years. Many
studies conducted have revealed long-term effects of childhood trauma experiences. Long-term effects of
childhood trauma experiences specified by many researchers also brought along studies on different aspects of
this subject. Analysing the studies conducted, it was observed that childhood trauma experiences were examined
in terms of many variables but not in terms of forgiveness. However, it is believed that past experiences have a
significant effect on an individual’s level of forgiveness. With reference to this idea, this study aims at analyzing
childhood trauma experiences and levels of forgiveness among associate degree students from child development
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department. Study group of the research constituted of students attending Child Development department of
Eldivan Health Services Vocational School in Çankırı Karatekin University. Research data was collected using
“Personal Information Form”, “Forgiveness Scale” and “Childhood Trauma Experiences Scale”. As a result of
the research, it was found that there was a significant difference between scores obtained from Childhood
Trauma Experiences Scale and gender, birth order, mother’s educational background, family structure, parents’
state of frequent arguments and perceived parents’ attitude, and a significant difference between scores obtained
from Forgiveness Scale and grade level, birth order and socio-economic level. A negative-oriented significant
relationship between physical abuse sub-dimension of Childhood Trauma Experiences Scale and Forgiveness
Scale.
Keywords: neglect, abuse, forgiveness, socio-demographic variables

GİRİŞ
“Çocuk istismarı ve ihmali”, “çocuğa yönelik kötü muamele”ve “çocukluk dönemi örselenme
yaşantıları” kavramları literatürde zaman zaman birbirlerinin yerine kullanılan kavramlardır.
Kavramlar birbirlerinin yerine kullanılsa da, temelde ifade edilmek istenen şey “çocuğun ruhsal ve
bedensel sağlığı açısından gelişimsel gereksinimlerinin karşılanmaması veya çocuğun ruhsal ve
bedensel sağlığını sekteye uğratacak davranışlarda bulunulmasıdır” (Gibb, Chelminski ve

Zimmerman, 2007). Örselenme (travma) literatürde bireyin zihinsel ve ruhsal yaşamını etkileyen,
günlük yaşamında olumsuz sonuçlar doğuran her türlü olay olarak tanımlanmaktadır. Çocukluk
dönemi örselenmesi ise çocuğa karşı fiziksel, duygusal ve cinsel zararlarla sonuçlanan ve tekrarlanan
kötü davranışlar ya da çocuğun anne-baba ve diğer yetişkinler tarafından ihmali olarak
tanımlanmaktadır (Child Welfare Information Gateway, 2008). Bir başka tanıma göre ise çocukluk
dönemi örselenmesi çocuğa bakmakla yükümlü olan kişilerin, kaza sonucu olmayan aktif eylemleri
sonucu çocuğun bedensel, duygusal, cinsel veya zihinsel gelişimine verdiği zararlardır. Bu zararların
çocuğun ruhsal dünyasındaki yıkıcılığı çocuğun yaşamının devamında, yoğun ya da hafif düzeyde
etkisini sürdürmektedir (Giardino vd., 2010). Çocuk istismarı ve ihmali ile ilgili farklı tanımlar
bulunsa da ortaya çıkan zarar tüm tanımlarda ortaktır (Yanık ve Özmen, 2002).
Çocuk istismarı

(örselenme, kötü muamele) çocukların etkileniş biçimine göre fiziksel

istismar, cinsel istismar, duygusal istismar ve ihmal olmak üzere dört gruba ayrılmaktadır (WHO,
2006). Fiziksel istismar çocuğa bir yetişkin tarafından cezalandırma, disiplin, öfke boşaltma ya da
başka amaçlarla çeşitli yöntemler kullanarak fiziksel şiddet uygulanması, duygusal istismar çocuğun
duygusal ihtiyaçlarının karşılanmaması ve ebeveyn ve/veya bakım verenler tarafından çocuğa sürekli
olarak, tekrarlayıcı ve uygunsuz bir biçimde karşılık verilmesi ve tepki gösterilmesidir (Johnson, 2004;
Yaşar ve Akduman, 2007). Çocuğu görmezden gelme, aşağılama, küçük görme gibi davranışlar
duygusal istismar kapsamındadır. Çocuğa yönelik cinsel istismar temas olmaksızın yapılan istismar
(laf atmak, çocukla müstehcen konuşmalar yapmak, teşhircilik, röntgencilik vb.) ve temas ile
gerçekleştirilen istismar (dokunma, çocuğun fuhuşa zorlanması, müstehcen yayınlara konu edilmesi,
ırza geçme, ensest vb) olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır (Bostancı vd., 2006; Holman, 2001).

50

X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Nevşehir / 2018

İhmal ise çocuğun bakımından sorumlu kişinin bu sorumluluğunu yerine getirememesi, çocuğun
sağlık, eğitim, duygusal gelişim, beslenme, barınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılamaması ve güvenli
yaşam koşullarını sunamaması olarak tanımlanmaktadır. İstismar ve ihmali birbirinden ayıran en
önemli nokta istismarın aktif, ihmalin ise pasif olmasıdır. Bazı kaynaklarda ihmal durumunu
tanımlamak için “pasif istismar” sözcüğü de kullanılmaktadır (Kaya, 2014).
İstismarın her türü, çocukların gelişim sürecini olumsuz etkilemekte kısa ve uzun vadede
davranışsal, duygusal ve sosyal sorunlara neden olmaktadır. Çocukluk yaşantılarının yetişkinlik
dönemine kadar uzanabilen etkileri olduğu bilinmektedir. Bireyin çocukluk yıllarında ihmal veya
istismara uğramış olması uzun vadede birçok sorunu da beraberinde getirmektedir. Örneğin çocukluk
dönemi örselenmelerinin ilerleyen yıllarda kişide anksiyete, depresyon, korku, intihara eğilim gibi
psikiyatrik bozukluklara, akademik, bilişsel ve kişilerarası bazı sorunlara yol açtığını gösteren
araştırma bulguları mevcuttur (Felitti, 2002; Matyja, 2005). Dolayısıyla istismar, bireyin geçmişinden
izler bırakmakla kalmayıp, gelecek yaşantıları için de büyük riskler oluşturmaktadır. Çocukluk dönemi
örselenme yaşantılarının pek çok araştırmacı tarafından da ifade edilen uzun vadedeki etkileri konuyla
ilgili farklı yöndeki çalışmaları da beraberinde getirmiştir (Shannon, 2009). Yapılan çalışmalar
incelendiğinde çocukluk dönemi örselenme yaşantılarının benlik saygısı, öfke, umutsuzluk, psikolojik
sağlamlılık gibi farklı değişkenler açısından incelendiği (Arslan ve Balkıs, 2016; Korkut, 2012; Özer,
Antar ve Özkan, 2007; Oral, 2006; Uzun, 2008) affedicilik açısından ise incelenmediği görülmüştür.
Oysa pozitif psikolojinin önemli konularında biri olan affetme çocukluk çağı travmalarının bıraktığı
hasarı onarmada önemli bir etkendir (Yolaçan, 2008). Elliot’a (2010) göre kişinin affedilik düzeyinde
geçmişte yaşanılan olayların önemli bir payı bulunmaktadır.
Affetme kavramı geçmişten günümüze birçok araştırmacının dikkatini çekmiş ve ilk kez dini kaynaklı

çalışmalarda araştırılmıştır (Berry vd., 2005). Din literatüründe affetme, ahlaki bir erdem olarak nitelendirilmiş
ve daha çok merhamet ve vicdan kavramlarıyla açıklanmıştır (Yolaçan, 2008; Enright ve Fitzgibbons, 2000).
Affetme kavramı son yıllarda pozitif psikolojinin de ilgisini çekmiş ve konu üzerinde çalışmalar artış

göstermiştir. Pek çok kuram ve kuramcı, affetme kavramını açıklamaya çalışmış ve çeşitli
tanımlamalar ortaya koymuştur. Ancak affetme konusunda tüm araştırmacıların hemfikir olduğu kesin
bir tanım bulunmaktadır.
Enright (1996) affetmeyi "haksız yere incitilmesine rağmen kişinin kızma, olumsuz yargılama
ve ilgisiz davranma gibi hisleri isteyerek terk etmesi” olarak tanımlamıştır. Piderman’e (2010) göre
affetme, kinin ve acının uzaklaştırılması, kızgınlık ve intikam düşüncelerinden vazgeçilmesidir.
Enright ve Fitzgibbons‘a (2000) göre insanların istekli olarak haklı olduğu zamanlarda bile
tepkisinden ve kininden vazgeçmesidir. Taysi’e (2007) göre affetme incinme yaşantısı sonrasında
ortaya çıkan gücenme, öfke, kızgınlık ve intikam gibi olumsuz duygularla başa çıkma ve ilişkinin
devam etmesini sağlamanın sağlıklı yollarından biridir. Affetmeye yönelik genel eğilimi “affedicilik”
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olarak tanımlayan Emmons’a (2000) göre affetme bir kişilik özelliğidir. Affedicilik, bireyin kusurlu
gördüğü kişiye yardımseverlikle yaklaşıp, ona karşı hissettiği öfkeden vazgeçmeye yatkınlığını ifade
etmektedir. Affedici birey, öfkesini ve affetmeyi engelleyen duygularını kontrol etmesini sağlayan,
yüksek düzeyde gelişmiş duygu yönetimi becerilerine sahiptir. Affedici birey, başkalarıyla
yardımsever, uyumlu ilişkiler içindedir ve acı çeken bireylerin bakış açısını görüp, bunu kendi kişisel
deneyimlerinden ayırabilir (Roberts, 1995).
Çok boyutlu bir psikolojik yapı olarak ele alınan affetme kavramı kendini affetme, başkasını
affetme ve durumu affetme olmak üzere farklı düzeylerle açıklanmaktadır. Kendini affetme, kişinin
kendisine karşı duyduğu küskünlük, öfke ve kızgınlık gibi olumsuz duygularını azaltması, olumlu
duygularını arttırmasıdır (Hall ve Fincham, 2005). Başkasını affetme, kişinin kendisine hata yapan
kişiye yönelik kızma, yargılama ve öfke gibi hislerden isteyerek vazgeçmesidir (Enright, 1996).
Durumu affetme ise bireylerin yaşadıkları durumlara ilişkin tepkilerini olumsuzdan olumluya veya
nötre dönüştürmeleridir (Thompson vd., 2005).
Kişinin kendini veya bir başkasını affetmesi kolay gerçekleşen bir olay değildir. Ancak
affetme kişinin psikolojik sağlığı için çok önemli bir bileşendir. Kişinin çocukken ihmal ve istismar
gibi kendi kişisel sınırlarını aşan herhangi bir eyleme uğraması durumunda iyilik durumunu
sürdürebilmesi, zedelenmiş olan anlam duygusunu onarması ve yaşamdan doyum alabilmesi için
affetme kritik bir etken olarak ortaya çıkmaktadır (Aydın, 2017). Güloğlı vd., (2016)’a göre affetme
çocukluk çağı travmalarının bıraktığı hasarı onarmak için önemlidir. Alan yazın, affetmenin insan
hayatında olumlu sonuçlar oluşturduğunu belirtmektedir. Affetme, öfke (Fitzgibbons, 1998) kaygı
(Enright, 1996), suçluluk (Al-Mabuk ve Downs, 1996 ), depresyon (Comock, 2005) gibi olumsuz
duyguların azalmasını sağlamaktadır. Aynı zamanda olumlu duyguların artmasına da yol açmaktadır.
Affetme sonucu umut (Hebl ve Enright, 1993), kendilik algısı (Ostemdorf, 2000) gibi olumlu
özellikler de artmaktadır. Maltby, Day ve Barber (2005) kişisel hayal kırıklıkları, stres, olumsuz
duygular ve anksiyete gibi psikolojik travmalar durumunda affediciliğin, bireyin psikolojik sağlığı
açısından önemli olduğunu vurgulamışlardır. Affedici kişiler, olumsuz duygularından sıyrılıp olumlu
duygulara odaklanmakta ve hayata daha olumlu bakmaktadırlar. Olumluya odaklandıkları için bu
kişiler, karşılaştıkları riskli durumlarla daha sağlıklı baş edebilmekte ve yeniliklere uyum sağlamaları
da daha kolay olmaktadır. Dolayısıyla affedici kişilerin psikolojik sağlamlıkları da artmaktadır. Bu
düşünceden hareketle çalışmada çocuk gelişimi bölümü önlisans öğrencilerinin Çocukluk Dönemi
Örselenme Yaşantıları İle Affedicilik Düzeylerinin İncelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın amacına
uygun olarak şu alt problemlere cevap aranmıştır.
• Öğrencilerin Çocukluk Dönemi Örselenme Yaşantıları Ölçeği ile Affedicilik Ölçeği’nden
aldıkları puanlar cinsiyet, yaş, doğum sırası, sınıf düzeyi, anne-baba öğrenim durumu, algılanan anne-
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baba tutumu, anne-babanın sıklıkla tartışma durumu, aile yapısı ve sosyo-ekonomik düzeye göre
farklılaşmakta mıdır?
• Öğrencilerin Çocukluk Dönemi Örselenme Yaşantıları Ölçeği ile Affedicilik Ölçeği’nden
aldıkları puanlar arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?
MATERYAL VE YÖNTEM
Araştırmanın Modeli
Araştırma tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Tarama modelleri, geçmişte veya halen
var olan bir durumu, var olduğu şekli ile betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımıdır (Büyüköztürk,
2012).
Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubunu Çankırı Karatekin Üniversitesi Eldivan Sağlık Hizmetleri
Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi bölümünde öğrenim gören öğrenciler (n:168) oluşturmuştur. Bu
doğrultuda veri toplama araçlarını tam olarak dolduran ve araştırmaya gönüllü olarak katılmayı kabul
eden toplam 159 öğrenci çalışmaya alınmıştır.

Araştırmaya alınan öğrencilerin %93.4’ünün

kadın,%34.3’ünün 20 yaşında olduğu, %40.9’unun ortanca sırada doğduğu, % 56.9’unun 1. sınıfa
devam ettiği, %58.4’ünün annesinin, %43.1’inin babasının ilkokul mezunu olduğu, %46.0’sının
annesinin, %46.7’sinin babasının tutumunu demokratik olarak algıladığı, %70’inin çekirdek aileye
sahip olduğu ve %92.0 ile çoğunluğunun orta sosyo ekonomik düzeye sahip olduğu belirlenmiştir.
Verilerin Toplanması
Çalışma için gerekli izinler alındıktan sonra (etik kurul izni, yüksekokul müdürü ve dersin
hocasından izin) araştırmaya alınan öğrencilere çalışma hakkında bilgi verilmiş ve veri toplama
araçları uygulanmıştır. Uygulama öğrencilerle yüz yüze görüşülerek yapılmış ve ortalama 15 dakika
sürmüştür. Toplanan ölçekler incelenmiş ve öğrenciler tarafından tam olarak doldurulmayan ölçekler
çalışma kapsamına alınmamıştır. Bu araştırma, öğrencilerin ölçeklere verdikleri yanıtlar ile sınırlıdır.
Veriler SPSS 15 programı ile analiz edilmiştir.
Veri Toplama Araçları
Araştırmada veri toplamı aracı olarak, “Genel Bilgi Formu”, “Çocukluk Dönemi Örselenme
Yaşantıları Ölçeği” ve “Affedicilik Ölçeği,” kullanılmıştır.
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Genel Bilgi Formu’nda, öğrencilerin cinsiyet, yaş, doğum sırası, sınıf düzeyi, anne-baba
öğrenim durumu, algılanan anne-baba tutumu, anne-babanın sıklıkla tartışma durumu, aile yapısı ve
sosyo-ekonomik düzeyleri ilgili sorular yer almaktadır.
Çocukluk Dönemi Örselenme Yaşantıları Ölçeği, çocukluk dönemindeki istismar geçmişini
gözden geçirmek amacıyla Bernstein ve ark. (2003) tarafından geliştirilmiştir. Ölçeğin Türkçe’ye
uyarlaması Kaya (2014) tarafından yapılmıştır. Ölçek 28 madde ve duygusal istismar, fiziksel istismar,
cinsel istismar, duygusal ihmal ve fiziksel ihmal olmak üzere beş alt boyuttan oluşmaktadır. Ölçeğinin
Cronbach Alfa iç tutarlılık güvenirlik katsayısı duygusal istismar alt boyutu için .81, fiziksel istismar
alt boyutu için .79, cinsel istismar alt boyutu için .80, duygusal ihmal alt boyutu için .81, fiziksel ihmal
alt boyutu için ise .52 bulunmuştur.
Affedicilik Ölçeği, Berry ve ark. (2004) tarafından geliştirilen Affedicilik Ölçeğinin Türkçe’ye
uyarlaması Sarıçam ve Akın (2013) tarafından yapılmıştır. Ölçek 5’li likert tipinde, on madde ve tek
boyuttan oluşmaktadır. Ölçekten alınabilecek en düşük puan 10, en yüksek puan ise 50’dir. Ölçeğinin
Cronbach Alfa iç tutarlılık güvenirlik katsayısı .67, test-tekrar test güvenirliği r=. 88 olarak
bulunmuştur.
Verilerin Analizi
Puanların normal dağılım gösterip göstermediğine Kolmogorov Smirnov testi ile bakılmıştır.
Parametrik olma koşulları sağlanmadığı ve veriler normal dağılım göstermediği için (p<0,05) verilerin
analizinde Mann Whitney U ve Kruskal Wallis H testleri kullanılmıştır. Farklılığın anlamlı olduğu
durumlarda, farkın hangi gruptan kaynaklandığı Mann Whitney U testi ile saptanmıştır. Affedicilik
Ölçeği ile Örselenmiş Çocukluk Yaşantıları Ölçeği Arasındaki İlişkinin belirlenmesinde Spearman
korelasyon katsayısı kullanılmıştır (Büyüköztürk, 2012).
BULGULAR
Tablo 1: Öğrencilerin Affedicilik Ölçeği’nden Aldıkları Puanların Bazı Özelliklere Göre Mann
Whitney U testi Sonuçları
Değişkenler
Cinsiyet
Kadın
Erkek
Sınıf düzeyi
1.Sınıf
2.Sınıf
Anne-baba sıklıkla tartışma
durumu
Evet
Hayır

N

Sıra Ortalaması

Sıra Toplamı

U

128
9

69.66
59.56

8917.00
536.00

491.000
p=.459

78
59

76.13
59.57

5938.50
3514.50

1744.500

24
113

72.73
68.21

1745.50
7707.50

1266.500
p=.611
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Tablo 1 incelendiğinde, araştırmaya alınan öğrencilerin affedicilik düzeylerinin sınıf düzeyine
göre anlamlı bir farklılık gösterdiği görülmektedir (p<0,05). Sıra ortalamaları dikkate alındığında,
birinci sınıfta okuyanların affedicilik düzeyleri yüksektir. Öğrencilerin ölçekten aldıkları puanlar
cinsiyet ve anne-babanın sıklıkla tartışma durumuna göre ise anlamlı bir farklılık göstermemektedir
(p>.05)
Tablo 2: Öğrencilerin Affedicilik Ölçeği’nden Aldıkları Puanların Bazı Özelliklere Göre Kruskall
Wallis testi Sonuçları
Özellikler
Yaş
18
19
20
21
Doğum sırası
İlk1
Ortanca2
Son3
Anne öğrenim
Okuryazar değil
İlkokul2
Ortaokul3
Lise4
Baba öğrenim
Okuryazar değ1
İlkokul2
Ortaokul3
Lise4
Üniversite5
Algılanan anne tutumu
Koruyucu
Otoriter
Demokratik
İlgisiz
Algılanan baba tutumu
Koruyucu
Otoriter
Demokratik
İlgisiz
Sosyo-ekonomik düzey
Düşük1
Orta2
Yüksek3
Aile yapısı
Çekirdek
Geniş
Parçalanmış

N

Sıra ortalama

Test istatistiği

19
31
47
40

74.00
77.24
62.45
67.94

X2=2.963
sd=3.
p=.397

39
56
42

65.26
70.46
70.52

sd=2
p=.048*
2-1

14
80
29
14

78.04
68.36
66.72
68.32

X2=.850
sd=3.
p=.155

3
59
38
26
11

51.17
69.36
66.20
70.17
78.86

X2=1.509
sd=4
p=.825

34
22
63
18

71.66
69.45
73.33
48.25

X2=5.840
sd=3
p=.120

17
26
64
30

56.44
69.44
73.33
66.50

X2=2.598
sd=3
p=.458

6
126
5

38.92
71.47
42.80

X2=6.145
sd=2
p=.046*
2-1; 2-3

96
28
13

75.05
67.69
70.66

X2=.460
sd=2
p=.794

X2=4.184

Öğrencilerin Affedicilik Ölçeği’nden aldıkları puanlar doğum sırası ve sosyo-ekonomik
düzeye göre anlamlı farklılık göstermektedir (p<0.05). Buna göre ortanca sırada doğan öğrenciler, ilk
sırada doğanlara göre, sosyo-ekonomik düzeyi orta olan öğrenciler sosyo-ekonomik düzeyi düşük ve
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yüksek olanlara göre daha affedicidir. Öğrencilerin ölçekten aldıkları puanlar yaş, anne-baba öğrenim
durumu, algılanan anne-baba tutumu ve aile yapısına göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir
(p>.05).
Tablo 3: Öğrencilerin Örselenmiş Çocukluk Yaşantıları Ölçeği’nin Alt Boyutlarından Aldıkları
Puanların Bazı Özelliklere Göre Mann Whitney U Testi Sonuçlar
Sıra Ortalama

Alt Boyutlar

Özellikler
Cinsiyet

N

Duygusal istismar

Kadın
Erkek

128
9

Fiziksel istismar

Kadın
Erkek
Anne-baba
tartışması
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır

Duygusal ihmal
Fiziksel istismar
Cinsel istismar
Duygusal istismar
Fiziksel ihmal

Sıra Toplamı

U

8602.20
852.00

326.000
p=.038

128
9

67.20
94.56
67.05
96.78

8582.00
871.00

-2.072
p=.029

24
113
24
113
24
113
24
113
24
113

89.67
64.61
89.54
64.64
91.77
64.16
92.83
63.94
86.15
65.36

2152.00
7301.00
2149.00
7304.00
2202.50
7250.50
2228.00
7225.00
2067.50
7385.50

860.000
p=.004
863.000
p=.002
809.500
P=0.000
784.000
p=0.001
944.500
p=0.019

Tablo 3’e göre öğrencilerin Örselenmiş Çocukluk Yaşantıları Ölçeği’nden aldıkları puanlar
cinsiyet değişkenine göre duygusal istismar ve fiziksel istismar alt boyutlarında, anne-babanın sıklıkla
tartışması değişkenine göre ise duygusal ihmal, fiziksel istismar, cinsel istismar, duygusal istismar ve
fiziksel ihmal alt boyutlarında anlamlı bir farklılık göstermektedir (p<0.05).
Tablo 4: Öğrencilerin Örselenmiş Çocukluk Yaşantıları Ölçeği’nin Alt Boyutlarından Aldıkları
Puanların Bazı Özelliklere Göre Kruskall Wallis Testi Sonuçları
Alt boyutlar
Fiziksel ihmal

Duygusal istismar

Duygusal ihmal

Fiziksel istismar

Özellikler
Doğum sırası
İlk1
Ortanca2
Son3
Anne öğrenim
Okuryazar değil
İlkokul2
Ortaokul3
Lise4
Aile yapısı
Çekirdek1
Geniş2
Parçalanmış3
Çekirdek1
Geniş2
Parçalanmış3

56
42

80
29
14

N

Sıra ortalama

Test istatistiği

Anlamlı fark

39

81.38
69.13
57.33

X2=7.510
sd=2
p=.023*

1-2
1-3

14

74.14
62.01
70.57
100.57

X2=12.496
sd=3.
p=.000*

63.55
77.71
90.50
63.99
74.95
93.15

X2=7.184
sd=2
p=.028
X2=8.978
sd=2
p=.012

96
28
13
96
28
13
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4-3

3-1
3-2
3-1
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Cinsel istismar

Duygusal istismar

Duygusal ihmal

Fiziksel istismar

Duygusal istismar

Duygusal ihmal

Fiziksel istismar

Cinsel istismar

Duygusal istismar

Çekirdek1
96
Geniş2
28
Parçalanmış3
13
Çekirdek1
96
Geniş2
28
Parçalanmış3
13
Algılanan
anne
tutumu
Koruyucu1
34
Otoriter2
22
Demokratik3
63
İlgisiz4
18
1
Koruyucu
34
Otoriter2
22
Demokratik3
63
İlgisiz4
18
Koruyucu1
34
Otoriter2
22
Demokratik3
63
İlgisiz4
18
Algılanan
baba
tutumu
Koruyucu1
17
Otoriter2
26
Demokratik3
64
İlgisiz4
30

66.00
66.82
95.85
64.70
69.96
98.65

X2=8.650
sd=2
p=.013
X2=9.029
sd=4
p=.011

69.47
85.50
56.73
90.89
70.78
79.23
60.02
84.48
72.35
82.84
56.03
91.14

X2=15.757
sd=3
p=.001

Koruyucu1
Otoriter2
Demokratik3
İlgisiz4
Koruyucu1
Otoriter2
Demokratik3
İlgisiz4
Koruyucu1
Otoriter2
Demokratik3
İlgisiz4

17
26
64
30
17
26
64
30
17
26
64
30

3-1

3-1
3-2

4-3
4-2

X2=9.594
sd=3
p=.022

4-3
4-2

X2=16.389
sd=3
p=.001

4-3
4-2

65.21
91.29
57.11
77.20

X2=15.836
sd=3
p=.001

2-1
4-3

60.09
83.21
61.92
76.83
87.37
58.85
60.49
76.98
58.18
91.52
56.02
83.32

X2=9.419
sd=3
p=.024

2-1
4-3

X2=14.239
sd=3
p=.003

4-3

X2=21.918
sd=3
p=.000

2-1
4-3

Öğrencilerin Örselenmiş Çocukluk Yaşantıları Ölçeği’nden aldıkları puanlar doğum sırasına
göre fiziksel ihmal alt boyutunda, anne öğrenim durumuna göre duygusal istismar alt boyutunda,
algılanan anne tutumuna göre duygusal ihmal, fiziksel istismar ve duygusal istismar alt boyutlarında,
algılanan baba tutumu ve aile yapısına göre duygusal ihmal, fiziksel istismar, cinsel istismar ve
duygusal istismar alt boyutlarında anlamlı bir farklılık göstermektedir (p<0.05). Ölçekten alınan
puanlar yaş, sınıf düzeyi ve sosyo-ekonomik düzeye göre anlamlı farklılık göstermemektedir (p>.05).
Tablo 6: Affedicilik Ölçeği ile Örselenmiş Çocukluk Yaşantıları Ölçeği Arasındaki İlişkinin
İncelenmesi
Örselenmiş Çocukluk Yaşantıları Ölçeği Alt Boyutları

Affedicilik Ölçeği

Duygusal
İhmal
r - .054
P .529

Fiziksel
istismar
-.184
.031**
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Cinsel istismar
.018
.835

Duygusal
istismar
-.105
.224

istismar
-.062
.470

Fiziksel

X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Nevşehir / 2018

Araştırma sonucunda Affedicilik Ölçeği ile Çocukluk Dönemi Örselenme Yaşantıları
Ölçeği’nin fiziksel istismar alt boyutu arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir.
Buna göre fiziksel istismar artıkça affedicilik düzeyi azalmaktadır.
TARTIŞMA
Araştırma sonucunda öğrencilerin affedicilik düzeyleri ile cinsiyet arasında anlamlı bir
farklılık olmadığı bulunmuştur. Bu sonuç literatürdeki bazı çalışmalar ile paralellik göstermektedir
(Brown, 2003; Asıcı ve Karaca, 2014; Kaya, 2015). Kişilerin affedicilik düzeylerinde cinsiyetin tek
başına etkili olmadığı din, kültür gibi çevresel faktörlerinde etkisinin olduğu düşünülmektedir. Ayrıca
kişilerin genel affedicilik düzeylerinden çok affedicilik boyutlarında (kendini affetme, başkasını
affetme, durum affetme) cinsiyet etkili bir değişken olabilir.
Araştırmada birinci sınıfta okuyan öğrencilerin affedicilik düzeyleri ikinci sınıfta okuyan
öğrencilerden anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. Üniversiteye yeni başlayan öğrenciler yeni bir
ortama uyum sağlamaya ve sosyal çevre edinmeye çalıştıkları için ev, oda paylaşma, arkadaş edinme
vb. konularda daha affedici bir yaklaşım sergiliyor olabilirler.
Araştırmada yaş değişkeni öğrencilerin affedicilik düzeylerinde anlamlı bir farklılığa neden
olmamıştır. Öğrencilerin yaşlarının birbirine yakın olması sonucu etkilemiş olabilir. Ergenlikten
yaşlılığa uzanan farklı yaşlardaki bireylerin affedicilik düzeylerinin karşılaştırıldığı bir çalışmada
farklı sonuçların çıkabileceği düşünülmektedir.
Öğrencilerin affedicilik düzeyleri anne-babanın sıklıkla tartışma durumuna göre anlamlı bir
farklılık göstermemektedir. Tartışmanın varlığı ya da yokluğunun tek başına araştırma sonucunu
etkilemeyeceği düşünülmektedir. Çünkü eşler arasında tartışmaların yaşanması kaçınılmazdır. Önemli
olan tartışmaların nedenleri (fikir çatışması, şiddet vb.) ve sonrasında eşlerin birbirlerine
yaklaşımlarının (birbirlerini affedip affetmemesi) nasıl olduğudur (Yılmaz, 2000).
Araştırmada ortanca sırada doğan öğrencilerin ilk sırada doğan öğrencilere göre daha affedici
olduğu belirlenmiştir. Anne ve babalar ilk defa ebeveyn olmanın vermiş olduğu hisle ilk çocuklarıyla
daha fazla ilgilenmekte ve en iyi şekilde yetiştirmeye çabalamaktadır. Bu tutumda ilk sırada doğan
çocukların mükemmeliyetçi olmalarına neden olabilmektedir. Anne babalar ikinci çocuklarında
çoğunlukla aynı tutuma sahip olmamaktadır. Ortanca sırada doğan çocuklar kendisinden büyük ve
küçük kardeşinin arasında kalmış arabuluculuk özelliği yüksek çocuklardır. Çoğunlukla daha ılımlı,
hoşgörülü, empatik ve uzlaşmacı olma özelliklerine sahiptirler. (Adler, 2007). Bu nedenle ortanca
sırada doğan öğrencilerin affedicilik puanları yüksek çıkmış olabilir.
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Anne-babanın öğrenim durumu öğrencilerin affedicilik düzeylerinde anlamlı bir farklılığa
neden olmamıştır. Öğrenim durumunun tek başına etkili olmayacağı, anne babanın diğer özelliklerinin
de (öfkeli/sakin kişilik, empatik, alçakgönüllü, dindar olma, vs.) öğrencilerin affedicilik düzeylerini
etkileyeceği düşünülmektedir.
Araştırmada algılanan anne-baba tutumu ile öğrencilerin affedicilik düzeyleri arasında anlamlı
bir farklılık olmadığı bulunmuştur. Farklı tutuma sahip ebeveynlerin affediciliği nasıl algıladığının da
önemli olduğu düşünülmektedir. Çünkü demokratik tutuma sahip iki ebeveynin affedicilik hakkındaki
düşünceleri farklı olabilir. Aynı tutumu benimseyen ebeveynlerden biri affetmeyi boyun eğmek
olarak algılarken diğeri erdem olarak algılayabilir. Şahin (2013) de çalışmasında ebeveyn tutumları ile
üniversite öğrencilerin affedicilik düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık bulmamıştır.
Araştırmada orta sosyo-ekonomik düzeye sahip öğrencilerin düşük ve yüksek sosyo-ekonomik
düzeye sahip olanlardan daha affedici olduğu belirlenmiştir. Maddi imkânlarından dolayı istediği
şeylere sahip olamayan öğrenciler yaşama dair öfke duyabilirler. Sosyo-ekonomik düzeyi yüksek olan
öğrenciler de çoğu şeyi daha kolay elde ettikleri için bazı konularda daha tahammülsüz olabilirler.
Oysaki affetme, duygularını (öfke vb.) kontrol edebilme becerisidir (Thomson vd., 2005). Bu nedenle
orta sosyo-ekonomik düzeye sahip öğrencilerin affedicilik düzeyleri yüksek çıkmış olabilir.
Araştırma sonucunda aile yapısının öğrencilerin affedicilik düzeylerini etkilemediği
belirlenmiştir. Öğrencilerin çoğunluğunun çekirdek aile yapısına sahip olması ve verilerin homojen
dağılım göstermemesi sonucu etkilemiş olabilir.
Araştırma sonucunda Örselenmiş Çocukluk Yaşantıları Ölçeği’nin duygusal istismar ve
fiziksel ihmal alt boyutunda erkek öğrencilerin puanları kadın öğrencilere göre anlamlı olarak daha
yüksektir. Birçok çalışmada da bu araştırmanın sonuçlarıyla tutarlı olarak herhangi bir türde istismar
yaşantısına maruz kalma oranı erkeklerde daha yüksek bulunmuştur (Gibb, Chelminski ve
Zimmerman, 2007; Çelik, 2010; Karadeniz, 2008; Özen vd., 2007; Bilim, 2012). Erkek çocukları
kızlara oranla daha hareketli, asi ve kural tanımaz oldukları için çocukluklarında fiziksel şiddet annebabaları tarafından disiplin aracı olarak kullanılmış olabilir (Aydoğan- Arslan, 2017). Duygusal
istismar alt boyutunda erkek öğrencilerin puanlarının yüksek çıkmasının nedeni ise bizim
toplumumuzda çoğunlukla anne-babaların erkek çocuklarına sevgilerini çok belli etmemeleri olabilir.
Anne-babası sıklıkla tartışan öğrencilerin duygusal ihmal, fiziksel istismar, cinsel istismar,
duygusal istismar ve fiziksel ihmal alt boyutlarından aldıkları puanlar anlamlı olarak daha yüksektir.
Tartışma eşler arasında sürekli hale gelmişse, çiftler anne-babalık görevlerini aksatabilir, çocukların
fiziksel ve duygusal ihtiyaçlarını karşılayamayabilir. Kendi sorunlarına yoğunlaşan eşler, çocuklarına
sabırlı davranamaz, yeterli ilgi ve sevgiyi gösterme konusunda yetersiz kalabilir hatta fiziksel şiddet
uygulayabilir (Ateş ve Çeçen-Eroğlu, 2017).
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Araştırmada ilk sırada doğan öğrencilerin fiziksel ihmal boyutundan aldıkları puanlar ortanca
ve son sırada doğanlara göre daha yüksek bulunmuştur. Fiziksel ihmal çocuğun beslenme, temizlik,
barınma, sağlık gibi ihtiyaçlarının zamanında ve yeterince karşılanmamasıdır (Şahin, 2004). Annebabalar ilk defa ebeveyn olmanın tecrübesizliği ya da birden fazla çocuk sahibi olmanın getirdiği
sorumluluk ve gerginlik nedeniyle kimi zaman ilk çocuğun ihtiyaçlarını göz ardı edebilir.
Araştırma sonucunda annesi lise mezunu öğrencilerin annesi ortaokul ve ilkokul mezunu
olanlara kıyasla daha fazla duygusal istismara uğradıkları belirlenmiştir. Eğitim düzeyi yüksek
annelerin çocuklarından beklentileri daha yüksek olabiliyor ve bu beklenti karşılanmadığı zaman annebabalar çocuklarına tepki gösterebiliyor, suçlayıcı davranışlar sergileyebiliyorlar (sana ne kadar emek
verdik, para ve zaman harcadık ama senin şu yaptığına bak vb.). Çocuklar ailelerin beklentilerini
karşılayamayınca da strese girebiliyor, psikolojik sorunlar yaşayabiliyor (korku, kaygı, depresyon,
düşük benlik saygısı vb.) ve duygusal olarak yıpranabiliyor. Bu nedenle annesi lise mezunu
öğrencilerin duygusal istismar alt boyutundan aldıkları puanlar yüksek çıkmış olabilir.
Parçalanmış aileye sahip öğrencilerin duygusal ihmal, fiziksel istismar, cinsel istismar ve
duygusal istismar alt boyutlarından almış oldukları puanlar çekirdek ve geniş aileye sahip olanlara
göre anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. Parçalanmış aile yapısı çocukların ihmal ve istismarını
artıran faktörlerden biri olarak görülmektedir. Yine istismar ve ihmale uğrayan çocukların psikososyal özellikleri incelendiğinde parçalanmış aile yapısına sahip olmak ilk sırada yer almaktadır.
İstismarcılar da çoğunlukla parçalanmış aileye sahip çocukları seçmektedirler. Ayrıca çocuklarını
yalnız büyüten ebeveynler de zaman yetersizliği, maddi imkânların kısıtlılığı, evle ilgili faaliyetlerin
yürütülmesi, sosyal yaşamın düzenlenmesi ve ebeveyn kimliğiyle ilgili problemler yaşadıkları için
çocuklarını ihmal ve istismar edebilmektedir (Arslan ve Balkız, 2016)
Araştırmada annesi ilgisiz tutuma sahip öğrencilerin duygusal ihmal, fiziksel istismar ve
duygusal istismar alt boyutlarından almış oldukları puanlar annesinin tutumu otoriter ve demokratik
olanlara göre daha yüksek bulunmuştur. Ayrıca babası otoriter tutuma sahip öğrencilerin duygusal
ihmal, fiziksel istismar ve duygusal istismar alt boyutlarından almış oldukları puanlar babası koruyucu
tutuma sahip olanlara göre daha yüksek bulunmuştur. Yine babası ilgisiz tutuma sahip öğrencilerin
duygusal ihmal, fiziksel istismar, cinsel istismar ve duygusal istismar alt boyutlarından almış oldukları
puanlar babası demokratik tutuma sahip olanlara göre daha yüksektir. Ebeveynlerin çocuk yetiştirme
tutumunun istismarla yakından ilişkisi vardır. Bazı ailelerde dayak atmak, çocuğu disipline etme aracı
olarak görülmektedir. Böyle bir algı olmasa bile, çocuğun problem davranışlarıyla nasıl baş
edilebileceği konusunda yeterli bilgiye sahip olmayan anne-babalar, fiziksel ya da duygusal istismarı
bir çözüm yolu olarak seçebilmektedirler (Kaya, 2014).

60

X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Nevşehir / 2018

Araştırma sonucunda fiziksel istismar artıkça affedicilik düzeyinin azaldığı bulunmuştur.
Çocukluk döneminde fiziksel olarak örselenen bireylerin kas ve iskelet sistemiyle ilgili kalıcı hasarları
olabilmektedir. Bu hasarlar çocuğun öncelikle sağlığını, geleceğe dönük olarak da okul, iş ve evlilik
yaşamını etkileyebilmektedir. Birey kendisinde meydana gelen kalıcı hasar nedeniyle sosyal çevre
edinmede zorlanabilmektedir. Bu durumda bireyde sürekli öfkeye ve intikam duygularına neden
olabilmektedir. Fiziksel istismara uğrayan çocukların ileride şiddet uygulama olasılıkları da
çoğunlukla yüksektir. (Şahin, 2014). Bu nedenle fiziksel istismar ile affetme düzeyi arasında negatif
bir ilişki çıkmış olabilir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Araştırmada çocuk gelişimi bölümü önlisans öğrencilerinin çocukluk dönemi örselenme
yaşantıları ile affedicilik düzeylerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma sonucunda Affedicilik
Ölçeği’nden alınan puanlar ile doğum sırası, sosyo-ekonomik düzey ve sınıf düzeyi gibi değişkenler
arasında, Çocukluk Dönemi Örselenme Yaşantıları Ölçeği’nden alınan puanlar ile cinsiyet, doğum
sırası, anne öğrenim durumu, aile yapısı, anne-babanın sıklıkla tartışma durumu ve algılanan annebaba tutumu arasında, anlamlı bir farklılığın olduğu bulunmuştur. Ayrıca Affedicilik Ölçeği ile
Çocukluk Dönemi Örselenme Yaşantıları Ölçeği’nin sadece fiziksel istismar alt boyutu arasında
negatif yönde anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Araştırma sonuçları doğrultusunda şu önerilerde
bulunulabilir. Toplum çocuk istismarı konusunda bilgilendirilmeli ve farkındalık çalışmalarına ağırlık
verilmelidir. Çocuk istismarı konusunda risk etmenler belirlenmeli bu doğrultuda çözüm önerileri
üretilmelidir. İstismarın birden fazla boyutu olduğu için konu çok yönlü olarak uzmanlar tarafından
(pediatrist, psikolog, danışman, öğretmen, sosyal hizmet uzmanı gibi) ele alınmalıdır. Ailelere çocuk
gelişimi ve eğitimi konusunda danışmanlık hizmeti verilmeli hatta ebeveyn olmaya hazırlanan her
çifte olumlu ebeveynlik becerileri geliştirmeye yönelik eğitimler verilmelidir. Çocukluk çağı
istismarının ve affedicilik düzeyinin yetişkinlikteki etkilerini inceleyen boylamsal çalışmalar
yapılmalıdır. Özellikle istismara uğramış çocuklara yönelik uzunlamasına araştırmaların ve izleme
çalışmalarının yapılması da, istismarın gelecekteki olumsuz sonuçlarının görülmesi açısından
önemlidir. Affedicilik ile ilgili çalışmalara ağırlık verilmelidir. Örneğin, bireylerin affetme
davranışlarını artırmayı amaçlayan müdahale programları geliştirilebilir. Çalışma farklı çalışma
gruplarıyla gerçekleştirebilir.
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ABSTRACT
School starting age is a very hot issue in Turkey for the last two years because of the changes in the
education system. One of the changes is that school starting age decreased to 66 months of age which means a
student who is over the age of 5 will start to primary education. (Resmi Gazete, 2012) This research aims to
determine 66 months of age students’ competency in the school according to the 1st grade primary school
teachers’ experiences and teachers’ attitudes towards to the issue. It is a survey using quantitative approaches.
The survey consists of two parts; first part is about students’ competency in the school according to 1st grade
teachers’ experiences and the other part is about teachers’ attitudes about changing of the school starting age. It
is prepared according to Bloom’s learning taxonomy and the participants are 1st grade primary school teachers
who have 66 months of age students. The findings of the research demonstrate that teachers’ experiences about
students’ competency in the school are neither positive nor negative and their attitudes are close to be positive
attitude towards to the issue. In addition, the most problematic domain is psychomotor domain according to the
participants.
Keywords: School starting age, primary education, preschool education
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INTRODUCTION
School starting age is a very hot issue in Turkey for the last two years because of the changes
in our education system. On 30/03/2012, the new education system 4+4+4 was accepted. The new
education system contains some changes that cause intense discussions. One of them is compulsory
education duration was raised to 12 years, and school starting age changed to 66 months of age which
means a student who is over the age of 5 will start to primary education. (Resmi Gazete, 2012)
In the school-starting age issue, people are divided into 2 groups: One group which advocates
that students can learn formal skills despite their young age; for example in the UK, the school starting
age is 5 which means a student who turns 4 years old starts primary education. Some people advocate
that this situation does not cause any problem. (Blake and Finch, 2000) However; another group
argues against such ideas. In this group, there are many educators and psychologists who defend
students should start primary education above the age of five. (BBC News, 2013)
If we look on the base of theories, according to Erik Erikson, children between ages of 3 to 6
years are in the crisis of initiative versus guilt. Children attempt to act grown up and will try to accept
responsibilities that are beyond their capacity to handle. (Rathus, 2010) Beside on this, children are
interested in games more than academic and social works to the age of 7.Children also try to decide on
whether they are hardworking students or not via comparing them with their classmates. If they realize
that they cannot do classroom activities and their classmates can do, this may cause to turn in upon
him/ her. (Bacanlı, 2009; Yeşilyaprak, 2008)
On the other hand, Albert Freud draws attention on the influence of early experience on later
development. He advocates that generally adults’ psychological problems are based on childhood
experiences. That is, if a child has a psychological problem in his/her early years, it is quite to treat it
in comparing with a problem that has been occurred in later years. Therefore, Freud psychosexual
development theory shows us that school starting age is a very important issue for children’
psychological well-being. (Rathus, 2010)
To start primary education, students are required to be developed to some extent in
psychomotor, affective, and cognitive domains to meet the school requirements. (Big& Little Dog’s
Performance Juxtaposition, 2000). Considering psychomotor domain; students should have toilet
training, their musculoskeletal systems should be sufficient to sit in the desk and they should be
maturated to wait there until the class ends. In addition, their musculoskeletal system should be
developed for holding the pencil and for writing.
Primary school students should also be developed affectively to some extent to cope up with
the school stress. In kindergarten, they do not face with stress; but in the primary school, they should
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do lots of classroom activities, homework, and projects. If the students cannot achieve these
requirements, and if their affective domain development is not sufficient to cope with such cases, it
may be very harmful for students’ psychological well-being.
On the other hand, students’ cognitive development should be sufficient to achieve
education’s objectives; for these, students should be at a definite cognitive level. Is this cognitive level
reached at 5 years old? If the answer is yes, then why the obligation of starting primary education at
the age of 66 months of age cancelled this year? Is it because students who are 66 months of age could
not adopt school?
The aim of this research is to determine whether starting school earlier cause problems or not
according to primary school teachers’ experiences. If it causes, in which areas does it cause problems
most?
LITERATURE REVIEW
School starting age varies from country to country. Although there are countries in which
school starting age is 5, there are many countries that school starting age is 6 and 7. According to
World Bank’s data, some countries in which school starting age is 5 are Australia, Dominica, Ireland
and United Kingdom, Myanmar, Nepal, New Zealand; some countries in which school starting age is
6 are Argentina, Belgium, Canada, France, Italy, Japan, Norway, Spain, Ukraine; 7 are Brazil,
Bulgaria, China, Denmark, Finland, Hungary, Moldova, Russian Federation, Poland. As a general;
school starting age is 6 in many countries.
To develop a beneficial and appropriate education system; children’s cognitive, affective and
psychomotor developments should be cogitated deeply. In other words; the best education system can
only be formed and promoted through considering these development domains. It is a good way to
consider Piaget’s developmental theory while developing an education system. However, education
system is not based on the children’s needs in our country. In reality; education system is controlled by
politicians, not by educators. (Yapıcı, 2006)
There are many aspects of school starting age. One of them is about children’s cognitive
development. Since we know that if cognitive development is not developed enough, things will be
very hard. According to Piaget’s theory, from 4 to 7 age period is called intuitive period, as a
subcategory of preoperational stage. Children at this period may have difficulties in understanding
what the others say, remembering more than a single step or any rule at a time, categorizing things
according two more than two aspects, and they may forget a game’s rules while thinking about what
they are going to do. However, the child who becomes 7, that is over the age of 6, can focus on more
than one aspect’s of an object, remember the rules, and can solve problems on the condition that it is
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given with concrete objects. Also, their fine muscles reach the level of handling pencil at the age of 6
(Yapıcı, 2006).
A Cambridge University expert in the cognitive development of young children, David
Whitebread , states ''overwhelming evidence suggests that five is just too young to start formal
learning and children should be engaged in informal play-based learning until about seven.” He also
says: ''The empirical evidence is that children who have a longer period of play-based early childhood
education, that goes on to age six or seven, finish up with a whole range of clear advantages in the
long term .Academically they do better and they experience more emotional wellbeing.'' (McNeilage,
2014)
There are many countries advocating that school starting age should be 6. There is a very good
article written by Sharp (2002) about European policy of school starting age. In her article, Woodhead
(1989) assumes that in England, children’s cognitive or psychomotor development were not
considering while deciding on the school starting age of 5 (a child who celebrates his/her 5th birthday
party should start school). Another important point is that starting school earlier does not any
advantage in long run. The gap can be made up in 2 years. So, there is no long run advantage or
disadvantage of starting school 1 year later or earlier. (Sharp, 2002)
Another aspect of school starting age is the transition between kindergartens to formal
schooling. The beginners of formal school may have difficulties in adopting school such as they may
cry because they may miss their mothers, and they may have difficulties in toilet training or sitting 40
minutes in the class. By the way, there were similar problems in our country in the first year of the
system 4+4+4. Because of these problems, the Minister of Education cancelled the obligation of
starting school at the age of 66 months. In past, school starting age was the age of 72 months.
(Radikal, 2013) Student’s first image of school can influence their perspective about the school. If
they cannot adopt school at the first year, they may have prejudice toward the school; which cause
them to be unsuccessful. Piaget’s, Erikson’s and Vygotsky’s theories should be taken in consideration
while determining the school starting age. (Laverick, 2007)
By looking the articles on the newspapers, school starting age has been a very much debated
topic in our country. A newspaper made interviews with people who started to the school at 5, 5 years
old. In this interview, there are people from different jobs such us deputy manager, art reporter, and
screen writer. Their experiences are very sad. They mainly mention negative psychological effects of
starting school earlier on later life; like hating from the school during all life time. Among their
experiences there are wetting clothes, being nicknamed, and unfortunately dropping the school.
Besides this, these people draw attention to a point that is if students will start school at the age of 5,
all students should be 5. That is there should not be different cohorts in a classroom. (Milliyet, 2012)
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Another newspaper article about this issue is from BBC News. In one article, they gather
information from many psychologists and educators said that: “Children should not start formal school
lessons until the age of six or seven. Early schooling was causing profound damage to children.” They
point out the Finland which is “the most successful” country; in which school starting age is
7.Children that start school at the age of 6 or 7, achieve higher in school. (BBC News, 2013)
There is an interesting research which is done by Grenet that explores differences between
being born in December and in January. Grenet (2011) states that “being born in December rather than
in January doubles the probability of being held back in school and the negative signal associated with
grade retention has a strong influence on the type of senior secondary school that students attend after
completing junior high school.”. According to Grenet (2011); the combination of extensive use of
grade retention and early school tracking is particularly harmful for the youngest pupils in their
academic cohort. In this way; it is indispensable to ignore differences of school starting ages.
Crawford et al. (as cited in Grenet, 2011) defines the age position eﬀect is that younger children could
suﬀer from the fact that they are younger relative to their peers (relative age eﬀect), which would
imply that if all pupils were tested on their birthday, the younger would still obtain lower scores than
their older peers.
There is another strong research written by 3 economists; shows us another aspect of the
picture. The child, who starts school earlier, finishes the school earlier too. This means the child starts
to earn money earlier. A girl, who starts school late, becomes mother late also. School starting age
affects more the families whose socioecomic statuses are lower. But there might be an advantage of
starting school earlier: since children are younger, families may involve the education process more.
As the Sharp’s (2002) result, starting school earlier seems to be advantageous at the first glance; but it
is not for the long run. (Black, Devereux, Salvanes, 2008)
Lastly, there is a report called İlkokul 1. Sınıflar Destek Projesi and it is written by Mine Göl
Güven (2013) who is an academician at the Boğaziçi University. This report’s findings are very
important to see the effects of new 4+4+4 education system’s on the children. Among its results, there
are such findings: Classrooms’ physical conditions are not appropriate for little children; there are
many verbal warning, reprehension, punishment and labelling; there are a few feedback and
reinforcement as well as games. Game hours are taken for teaching writing and reading. Because
playing games are very important for children’s cognitive development, this situation causes intense
problems. Besides these, teaching writing and reading becomes the only objective and seems as the
only indicator of success; so, this makes students very stressful. Teacher uses abstract cases rather than
concrete cases while teaching. Lastly teachers state that they are very unhappy with this system
chance, like students and parents. (Göl Güven, 2013)
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METHOD
This research is a survey using quantitative approaches. Its aim is to determine and report 66
months of age students’ problems according to the primary school teachers’ experiences and attitudes
of primary school teachers’ on the issue of school-starting age. It includes two parts. First part is about
students’ competency in the school according to 1st grade teachers’ experiences. The other part is
about teachers’ attitudes towards changing of the school starting age.
All research participants are 1st primary school teachers who have 66 months of age students.
Convenience sampling method is used to reach them. There is no criterion for being involved in this
research: such as, gender, age, ethnicity, religion and etc.
A questionnaire is developed in order to be administered to the sample. To be able to prepare
the questionnaire, interviews are made with primary school teachers related with general opinions
about changing of school starting age. The items are determined by using these interviews and
considering Bloom’s learning taxonomy. According to Bloom, there are 3 domains of learning:
cognitive domain, affective domain, and psychomotor domain. (Big& Little Dog’s Performance
Juxtaposition, 2000).
The first part in the questionnaire includes 16 items which are about the probable problems of
students in terms of cognitive (5 items), affective (7 items) and psychomotor (4 items) domains
according to the primary school teachers’ experiences. In the second part, there are 7 items about
teachers’ attitudes on the issue. Likert scale is used as completely not sufficient, not sufficient,
undecided, sufficient, and completely sufficient for the first part. Likert scale is used as strongly
disagree, not agree, undecided, agree, and strongly agree for the second part.
For statistical analysis, the validity type is determined. Reliability is determined by calculating
the Cronbach Alpha coefficient. Gender and teaching experience years are analysed as percentages.
Total scores’ of each participant are calculated for both of the two parts, and also means and standard
deviations are calculated according to these total scores. As mean grows for the first part, it means
teachers’ experiences are more positive and students’ competency is more sufficient. For the second
part, it is also the same; as mean grows, teachers’ attitudes towards to the issue get more positive. In
the first part, there are three subcategories: cognitive, affective and psychomotor. Total scores and
means are calculated for each of them. The lowest mean is the most problematic domain in terms of
students’ competency.
To see the correlation between Part 1&Part 2, Pearson correlation of coefficient is determined.
Independent sample test is made to compare the effects of gender on the Part 1 and Part 2. Teaching
experience years are categorized as groups like 0-5 years, 5-10 years, 10-20 years and higher than 20
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years. One way ANOVA test is conducted to compare groups of the teaching experience years with
both Part 1 and Part 2 to see whether there is a difference between the groups or not.
RESULTS
The sample includes primary school teachers who have 66 months of age students. The
teachers are from different cities including İstanbul, Kahramanmaraş, Kars, and Elazığ and the other
cities in Turkey. There are 107 teachers in the sample; 47.1% is female and 52.9%is male. The
teachers’ teaching experiences years change between 5 months to 40 years.
Gender
Cumulative
Valid

Missing
Total

Frequency

Percent

Valid Percent

Percent

0

48

44,9

47,1

47,1

1

54

50,5

52,9

100,0

Total

102

95,3

100,0

System

5

4,7

107

100,0

Groups of Teaching Experience Years

Group 1---0-5 years

Group 2 ---5-10 years

Group 3--- 10-20 years

Group 4---20-40 years

There are two separate instruments in this research: the Part 1 measures students’ competency
according to teachers’ experiences about students who started to the school at the age of 66 months.
The Part 2 measures the teachers’ attitudes towards the issue. The reliability of Part 1 is 0,943 as
coefficient of Cronbach’s Alpha. The reliability of Part 2 is 0,894 as Cronbach’s Alpha. The first
instrument is designed according to Bloom’s Learning taxonomy to maximize the construct validity.
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Besides this, to maximize the content validity interviews are made with 1st grade primary school
teachers and these interviews are used while preparing the questionnaires.
The mean of the Part 1 is M=38.95 (SD=12.1); that means teachers’ experiences about
students’ competency are neither positive nor negative. The mean of the Part 2 is M=20.8 (SD=8.4). It
is close to having a positive attitude towards to the issue. According to the subcategories of Part 1;
there was a significant difference in the scores among cognitive domain (M=2.31), affective domain
(M=2.64) and psychomotor domain (M=2.23). The least mean belongs to the psychomotor domain
which means the most problematic domain is psychomotor domain.
Paired Samples Statistics

Pair 1
Pair 2
Pair 3

Mean

N

Std. Deviation

Std. Error Mean

meancog

2,3100

100

,80321

,08032

meanaffect

2,6386

100

,83829

,08383

meancog

2,2893

103

,80085

,07891

meanmotor

2,2282

103

,78832

,07768

meanaffect

2,6186

103

,83883

,08265

meanmotor

2,2184

103

,79727

,07856

There is a significant correlation (r=.781, p=.000) between cognitive and affective domain,
(r=.705, p=.000) between cognitive and psychomotor domain, (r=.764, p=.000) betwwen affective and
psychomotor domain.
Paired Samples Correlations
N

Correlation

Sig.

Pair 1

meancog & meanaffect

100

,781

,000

Pair 2

meancog & meanmotor

103

,705

,000

Pair 3

meanaffect & meanmotor

103

,764

,000

There is a significant difference in the scores for cognitive domain (M=2.31, S.D.=.803) and
affective domain (M= 2.64,S:D.= .838) conditions; t(99)= -6.038 p=.000. There is not a significant
difference in the scores for cognitive domain (M=2.31, S.D.=.803) and psycohomotor domain (M=
2.23,S:D.= .78) conditions; t(102)= 1.017 p=.312. There is a significant difference in the scores for
affective domain (M=2.64, S.D.=.838) and psycohomotor domain (M= 2.23,S:D.= .78) conditions;
t(102)= 7.209 p=.000.
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Paired Samples Test
Paired Differences
95% Confidence Interval
Std. Error of the Difference
Mean
Lower
Upper
t

df

Sig.
(2tailed)

,54418
,32857

,05442

-,43655

-,22059

-6,038

99

,000

,06117 ,61041

,06015

-,05813

,18046

1,017

102

,312

,40014 ,56335

,05551

,29004

,51024

7,209

102

,000

Std.
Deviation

Mean
Pair 1
Pair 2
Pair 3

meancog –
meanaffect
meancog –
meanmotor
meanaffect –
meanmotor

The questionnaire’s cognitive domain items are analyzed: the highest mean belongs to item 5
(M=2.42, S.D.=1.10) and the least mean belongs to the item 2(M=2.12, S.D.=0.93). The results of
affective domain items: the highest mean belongs to item 10 (M=3.22, S.D.=1.076) and tle least mean
belong to the item 12 (M=2.31, S.D.=1.054). The results of psychomotor domain items are analyzed:
the highest mean belongs to item 15 (M=2.50, S.D.=1.058) and tle least mean belong to the item
13(M=2.05, S.D.=0.851).
The correlation between Part 1 and Part 2 is not significant, r = -.146 (p = .149). It shows there
is a weak negative correlation between Part 1 and Part 2; but it is not significant.
There is not a significant difference in the scores for females (M=37.79, SD=12.05) and for
males (M=40.18, SD=12.19) conditions; t (96) = -.975, p = 0.002 in Part 1. There is not a significant
difference in the scores for females (M=20.31, SD=4.03) and for males (M=21.12, SD=4.12)
conditions; t (99) = -.994, p = 0.322 in Part 2. It shows gender does not have an influence on both Part
1 and Part 2.
Group Statistics

gender

N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

TOTALPART2 0

47

20,3191

4,03844

,58907

1

54

21,1296

4,12560

,56142

TOTALPART1 0

48

37,7917

12,05300

1,73970

1

50

40,1800

12,19014

1,72395
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Independent Samples Test

Levene's Test
for Equality of
Variances
F
Sig.

Total
Part 2

Equal variances ,032
assumed

Total
Part 1

Equal variances
not assumed
Equal variances ,646
assumed

,859

,424

Equal variances
not assumed

ANOVA
TOTALPART2

TOTALPART1

Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total

t

df

Sig.
Mean
(2difference
tailed)

-,994

99

,322

-,81048

Std.
Error
Differen
ce
,81497

-,996

97,617 ,322

-,81048

,81375

-,975

96

,332

-2,38833

2,44977 -7,25108

2,47441

-,975

95,914 ,332

-2,38833

2,44919 -7,25000

2,47333

Sum of Squares
62,885
1637,576
1700,462
99,826
14068,092
14167,918

df
3
100
103
3
94
97

95% Confidence Interval
of the Difference
Lower

Upper

-2,42756

,80660

-2,42543

,80447

Mean Square
20,962
16,376

F
1,280

Sig.
,285

33,275
149,661

,222

,881

Multiple Comparisons /LSD
Dependent Variable
TOTALPART2

Sig.
,742
,573

Lower Bound
-3,2619
-1,4612

Upper Bound
2,3300
2,6249

,076

-,1969

3,8316

2,00

3,00

4,00

TOTALPART1

95% Confidence Interval

(I)
(J)
Mean Difference
expgroups expgroups
(I-J)
Std. Error
1,00
2,00
-,46596
1,40925
3,00
,58187
1,02976
4,00
1,81738
1,01526

1,00

2,00

1,00

,46596

1,40925

,742

-2,3300

3,2619

3,00

1,04783

1,53283

,496

-1,9933

4,0889

4,00

2,28333

1,52312

,137

-,7385

5,3052

1,00

-,58187

1,02976

,573

-2,6249

1,4612

2,00

-1,04783

1,53283

,496

-4,0889

1,9933

4,00

1,23551

1,18081

,298

-1,1072

3,5782

1,00

-1,81738

1,01526

,076

-3,8316

,1969

2,00

-2,28333

1,52312

,137

-5,3052

,7385

3,00
2,00
3,00

-1,23551
1,98696
-1,67391

1,18081
4,26844
3,12418

,298
,643
,593

-3,5782
-6,4881
-7,8770

1,1072
10,4620
4,5292

4,00

-,09725

3,33622

,977

-6,7214

6,5269

1,00

-1,98696

4,26844

,643

-10,4620

6,4881
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3,00

4,00

3,00

-3,66087

4,63390

,432

-12,8616

5,5398

4,00

-2,08421

4,77943

,664

-11,5739

7,4055

1,00

1,67391

3,12418

,593

-4,5292

7,8770

2,00

3,66087

4,63390

,432

-5,5398

12,8616

4,00

1,57666

3,79260

,679

-5,9536

9,1070

1,00
2,00
3,00

,09725
2,08421
-1,57666

3,33622
4,77943
3,79260

,977
,664
,679

-6,5269
-7,4055
-9,1070

6,7214
11,5739
5,9536

There is not a significant effect of teaching experience years on Part 1 p>.05 level for the three
conditions [F (3, 94) = .22, p = 0.881]. There is not a significant effect of teaching experience years on
Part 2 p>.05 level for the three conditions [F (3,100) = 1.28, p = 0.285]. It shows teaching experience
years do not have effect on Part 1 and Part 2.
Post Hoc comparisons using the LSD test indicates that belonging to any groups does not have
any effect on teachers perspectives about 66 months of age students and their attitudes towards to the
issue that starting to the school at the age of 66 months.
DISCUSSION:
In this study, the findings demonstrate that teacher’ experiences about students’ competency
according to results of Part 1(M=38.95, SD=12.1) are neither positive nor negative. Teachers have
both negative and positive perspective about students’ competency. Their attitudes towards to the issue
are close to be positive according to results of Part 2. (M=20.8, SD=8.4) .The findings show that the
most problematic domain is psychomotor domain. The cognitive domain is the second one and the
affective domain is the third one in terms of students’ difficulties according to teachers’ experiences.
However, it should not be thought that students’ cognitive domain is also seriously problematic in
students who starts school at 66 months of age.
Teachers think that the most problematic issue in terms of cognitive domain is about the level
of cognitive development to follow the lesson. 12% of participants think that students’ level of
cognitive development to follow the lesson is sufficient. The highest mean belong to an item about
ability of studying individually; but only 24% of participants think that it is sufficient.
In terms of affective domain, the most problematic item is about adopting to competition in
the class. 17% think that it is sufficient. The highest mean belongs to the item about making
friendships with their classmates; 54% thinks that it is sufficient.
In the psychomotor domain, the most problematic issue is about development of fine motor
skills; 7% thinks it is sufficient. The highest mean belongs to item is about meeting the personal needs;
23% thinks it is sufficient.
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The most problematic issue of cognitive development is to follow the lesson. According to
Piaget’s theory, from 4 to 7 age period is called intuitive period, as a subcategory of preoperational
stage. Children at this period may have difficulties in understanding what the others say, remembering
more than a single step or any rule at a time, categorizing things according two more than two aspects,
and they may forget a game’s rules while thinking about what they are going to do. However, the child
who becomes 7, that is over the age of 6, can focus on more than one aspect’s of an object, remember
the rules, and can solve problems on the condition that it is given with concrete objects. (Yapıcı,
2006).
The most problematic issue in terms of psychomotor domain is about development of fine
motor skills. Yapıcı (2006) states that students’ fine muscles reach the level of handling pencil at the
age of 6.
In terms of correlations, there is a weak negative correlation between Part 1 and Part 2 (r=.146). This shows that; as teachers realize more weaknesses about students’ competency; their attitude
towards to the starting to the school at the age of 66 months of age becomes more negative, even
though it is not significant. It is also related to the teachers’ knowledge of pedagogy. In such a case,
some questions should be thought about teachers’ pedagogics knowledge; “Can the teacher detect
students’ needs? Does the teacher have qualified observation skills? Does the teacher know levels of
development? Does the teacher know how to behave to the students according to stages of
development?” and etc. If the teacher knows these stages very well, s/he can understand and detect the
students’ needs more easily. (Yapıcı, 2006)
There is also a weak negative correlation between teaching experience years and Part 1 and
Part 2. (r1=-.002; r2=-.167) That means as teachers spend more time as a teacher, they can determine
more weaknesses of students and therefore their attitude towards to the starting to the school
decreases. Gender has not a significant effect on both teachers’ perspectives and attitudes. Students’
competency according to the 1st grade primary school teachers’ and teachers’ attitudes about the topic
are not influenced from the gender differences.
CONCLUSION
The research’ purpose was to determine in which areas according to Bloom’s learning
taxonomy there are problems are arisen from starting school earlier and either teachers’ attitudes are
positive or not. Students have difficulties especially in psychomotor domain when they started to the
school at the 66 months of age. Teachers’ attitudes are close to be positive. Teaching experience years
and gender do not have a significant effect on teachers’ perspectives about students’ competency and
their attitudes towards to the changing of the education system according to results.

76

X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Nevşehir / 2018

This study shows the importance of preschool education to prepare 66 months of age students
to start to the primary school. Exercises about developing fine muscles should be made more if
students will start to the school at the age of 66 months of age. To prepare students to the school
environment, parents should be informed about students’ needs. About developing cognitive abilities,
David Whitebread states that if children have a longer period of play-based early childhood education,
they finish up with a whole range of clear advantage in the long term. (McNeilage, 2014) This
statement also propounds the importance of preschool education.
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İLKOKUL FEN BİLİMLERİ DERSİNDE ARGÜMANTASYON TEMELLİ ÖĞRETİM
YÖNTEMİNİN DEĞER EĞİTİMİNE ETKİSİ:
Sevil BÜYÜKALAN FİLİZ
Gazi Üniversitesi
Işıl COŞKUN

ÖZET
Bu araştırmada ilkokul dördüncü sınıf fen bilimleri dersinde argümantasyon temelli öğretim yönteminin
değer eğitimine etkisini belirlemek amaçlanmıştır. Bilimsellik ve bilimsel etik değerlerinin argümantasyon
yöntemi ile öğretimi gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 2017-2018 eğitim öğretim yılında
Kocaeli ili Körfez ilçesine bağlı bir devlet okulunda öğrenim gören 42 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma
yöntemi ön test son test kontrol gruplu yarı deneysel desen olarak belirlenmiştir. Araştırmada veriler
araştırmacılar tarafından geliştirilen örnek olay durum formları ile toplanmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi
ile analiz edilmiştir. Araştırma sonunda argümantasyon yöntemi ile değer öğretiminin gerçekleştirilebileceği
sonucuna ulaşılmıştır. Yapılacak olan farklı araştırmalar için, argümantasyon yöntemi ile farklı değerlerin
öğretiminin uygulanması önerilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Değer öğretimi, Bilimsellik, Bilimsel etik, Argümantasyon
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GİRİŞ
Değer Eğitimi
Toplumlar teknoloji ve bilimde ilerleyebildiği, çağı takip edebildiği sürece ayakta kalırlar.
Ancak bu ilerleyişi sağlarken sahip olduğu kültürün değer unsurlarını kaybeden, onları korumak için
çaba göstermeyen toplumlar yok olmaya mahkumdur. Bilişsel düzeydeki öğrenmelere ek olarak,
duyuşsal içerikli öğrenmeler de, öğrencilerin gelecekteki yapacakları çalışmalar için ön belirleyici
olmaktadır (Demirbaş ve Yağbasan, 2011). Bu bağlamda öğrenciler için akademik ilerlemenin yanı
sıra değer eğitimi de son derece önemlidir. Değer yapıp-etmelerimizi belirleyen, yöneten, yönlendiren,
onların temelinde yatan ilkelerdir (Uysal, 2003). Karakuş’a ( 2017) göre değerler, davranışlara yön
veren ve onları yargılamaya yarayan anlayışlardır. Değerler yaşam tarzı ve davranışlar hakkında,
seçimleri yönlendiren, önemlerine göre derecelendirilmiş görüş veya inançlardır (Kluckhohn, 1951).
Değerler bireyler için önemli olmasının yanı sıra kuşaktan kuşağa aktarılarak sağlıklı bireylerin
yetişmesi ve toplumların ayakta kalması için de son derece önemlidir. Değerlerin aktarılması, çeşitli
yöntem ve teknikleri içeren değer eğitimi programları ile gerçekleşir. Doğan’a (2007) göre değer
eğitimi, değişen dünyada insanların kültürel ve toplumsal yargılarıyla birlikte evrensel değerleri
kazanmasını ve yaşanabilecek sıkıntılara hazırlıklı olmasını öngörür. Değer eğitimi gençlerin değer
geliştirmelerine yardımcı olmaya ve bireyin memnun olacağı bir

hayat kurmasına hizmet eder

(Kirschenbaum, 1995). Bu bağlamda değer öğretiminde kişilerin kendi değerleri ile toplumun
değerleri arasında eşgüdümün sağlanmasına dikkat edilmelidir. Meydan, Hasanov, Dikmen (2015)
değer öğretiminde hangi değeri öğretmelidir sorusuna cevap aranırken birey ve toplum arasındaki
hassas dengenin kurulmasının önemini vurgulamış bu yolla birey, toplum ve modern dünya arasında
denge sağlanabileceğini belirtmiştir. Hangi değerin ilk sırada öğretileceği ise çağın gerekleri,
toplumun değer yargıları ve kişinin istekleri arasında ilişki dikkate alınarak belirlenmesi gerektiğini
söylemiştir.
Balat ve diğerlerine göre (2012) değerlerin öncelik sırası zamana ve yaşanmışlıklara göre
değişim gösterebildiği için değişime açıktır. Değişime açık olan bu değerlerin belirlenmesinde ve genç
nesillere aktarılmasında öğretim kurumlarının rolü büyüktür. Değerler eğitiminin tarihi incelendiğinde,
değerlerin eğitim öğretimin bir parçası olması gerektiğine dair fikir birliği oluşmaktadır (Aladağ,
2012). Doğanay’a (2006) göre değer eğitiminin formal eğitimin bir parçası olarak, planlı bir şekilde
kazandırılmalıdır. Bu bağlamda değerleri, toplum ve birey arasında denge kurarak gelecek nesillere
aktarmak için okullar önemli işleve sahiptir. Okullarda değer eğitimi ayrı bir ders mi olmalı, bazı
derslerde yer alan bir unsur mu olmalı ya da tüm derslerin öğretim programında mı yer almalı sorusu
son zamanlarda tartışmalara sebep olan hususlardan biridir. Bu tartışmalara 2017’de yenilenen öğretim
programı ile bir açıklık getirilmiş,

değerlerin okullarda yalnızca birkaç ders çerçevesinde ele

alınmasını yeterli olmayacağı, bu bağlamda tüm derslerde yeri ve zamanı geldikçe değer öğretimine
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yer verilmesinin gerekliliği ortaya konulmuştur. Bu anlamda değer öğretiminin gerçekleştirilebileceği
derslerden biri de fen bilimleri dersidir. Fen bilimleri dersi kazanımlarına ulaşmak ve fen bilimleri
dersi için önemli değerlerin öğretimini sağlamak için pek çok farklı yöntem, teknik ve strateji
kullanılabilir. Argümantasyon bunlardan biridir.
Fen Bilimleri Dersi ve Argümantasyon Yöntemi
Fen bilimleri öğretimi ile öğrencilerin merak duygularını kullanarak çevrelerini tanımaları,
gözlem yeteneklerini, araştırmacı, sorgulayıcı kimliğini geliştirmeleri, bilimsel yöntemleri ve bunların
uygulama biçimlerini öğrenmelerinin yanı sıra ‘bilimsellik, bilimsel etik ’ gibi çeşitli değerleri
içselleştirmeleri sağlanabilmektedir. Bilgi ve teknolojinin hızla değiştiği çağımızda fen bilimleri
dersinde belirtilen amaçların öneminin daha da belirginleştiği söylenebilir. Ülkemizde 2017’de
yenilenen fen öğretim programının genel amaçlarına bakıldığında;
•

Bilim insanlarınca bilimsel bilginin nasıl oluşturulduğunu, oluşturulan bu bilginin

geçtiği süreçleri ve yeni araştırmalarda nasıl kullanıldığını anlamaya yardımcı olmak,
•

Doğada ve yakın çevresinde meydana gelen olaylara ilişkin ilgi ve merak uyandırmak,

tutum geliştirmek,
•

Bilimsel çalışmalarda güvenliğin önemini fark ettirerek güvenli çalışma bilinci

oluşturmak,
•

Evrensel ahlak değerleri, millî ve kültürel değerler ile bilimsel etik ilkelerinin

benimsenmesini sağlamak (Milli Eğitim Bakanlığı, 2017) dikkat çeken amaçlar arasında sıralanabilir.
Genel amaçlardan hareketle fen bilimleri dersinde akademik ögelerin yanı sıra bilimsel, etik değerlere
ve toplumsal değerlere vurgu yapan kazanımlara yer verildiği görülmektedir. Meydan, Hasanov ve
Dikmen (2015)’e göre, bilimsel ve ekonomik rekabet ve gelişimin çok hızlı bir şekilde gerçekleştiği
günümüz dünyasında hiçbir anne- baba veya toplumun, çocuklarını değişen değer gruplarından uzak
tutmaya çalışmasını beklemek mümkün değildir. Bu nedenle izlenmesi gereken yol toplumsal ve
geleneksel olanla bireysel ve yenilikçi olan arasında bir denge kurulmalıdır. Bu bağlamda genç
nesillerin akademik anlamda iyi yetiştirilmesinin yanı sıra, üyesi olduğu kültürün değer unsurlarını
bilmesinin, özümsemesinin, ve uygulamasının sağlanması gerekir.

Keskin ve arkadaşları (2012)

Lickona’dan, eğitimin, öğrencilerin akademik başarılarını yükseltmek ve iyi karakter özellikleri
göstermelerini sağlamak üzere iki ana hedefi olduğunu ve bu hedefleri okulların gerçekleştirdiğini
aktarmışlardır. Bu anlamda okullardan, öğrencilere yalnızca akademik başarı kazandırması değil
bununla beraber değer sistemine sahip bireyler olarak yetiştirmesi de beklenmektedir. Bu beklentinin
sağlanabileceği derslerden biri ilkokul 3.sınıftan itibaren öğretim programında yer alan fen bilimleri
dersidir. Fen bilimleri dersi kazanımlara ulaşmak için kullanılan pek çok mevcut olup bunlardan biri
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de argümantasyondur. Alanyazında, fen bilimleri dersi amaçlarını kazandırmak için argümantasyon
yönteminin fen bilimleri dersi konularında etkililiğini inceleyen araştırmalar yaygındır (Bell, 1997;
Andreissen, Baker & Suther, 2003; Deveci, 2009; Aslan, 2010; Çelik, 2010; Obsorne, 2010; Tümay
& Köseoğlu, 2010; Gültepe, 2011; Okumuş &Ünal, 2012). Argümantasyon bilim insanlarının zihin
alışkanlıkları çerçevesinde ele alınabilecek olan argümanların veriler tarafından desteklenmesi ve
uygun açıklamalarla onaylanması süreci olarak tanımlanabilir (Tümay ve Köseoğlu, 2011).
Argümantasyonda; bilimsel bilgiye

ve öğrenmenin sosyo-kültürel yapılarına önem verilmektedir

(Aydın ve Kaptan, 2014). Argümantasyonla bilimin doğası ve bilginin sosyal yapısının öğretilmesinin
yanı sıra, öğrencilerin bilim insanlarının geçmişte nasıl ilerleme kaydettiğini ve bugün bunun nasıl
devam ettiğini düşünmeleri sağlar (Kabataş Memiş, 2017). Argümantasyonun farklı modelleri olmakla
beraber, en sık kullanılan argümantasyon modeli ise Toulmin argümantasyon modelidir. Toulmin’in
argümantasyon modeli aşağıda gösterilmiştir.

Şekil 1. Toulmin’in Argumantasyon Modeli (Toulmin, 1958; Akt: Aymen-Peker, Apaydın, ve
Taş, 2012).
Argümantasyonla ilgili yapılan araştırmaların birçoğunda argümantasyon yönteminin

fen

bilimleri konularının öğretiminde etkili olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır ( Uluay, 2012; Domaç, 2011;
Yaman, 2011; Altun, 2010; Ceylan, 2010; Deveci, 2009; Tümay, 2009; Yeşiloğlu, 2007; Berland ve
Reiser, 2007; Clark ve Simpson, 2007; Erduran, Simon ve Obsorne, 2002). Bu bağlamda derslerde
yeri ve zamanı geldikçe yapılan tartışmalar, fikir paylaşımları öğrencilerde yukarıdaki özelliklerin
gelişmesini artırabilir. Bu anlamda argümantasyon yönteminin değer öğretiminde de kullanılabileceği
düşünülmektedir.
Argümantasyon Yöntemi ile Değer Eğitimi
Bilim ve teknolojideki hızlı ilerleyiş, siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmeler insan ve
toplum hayatını kolaylaştırmaktadır. Bunun sonucunda bireyler ve toplumlar asosyallik, bencillik,
depresyon, çatışma, iletişim bozukluğu ve bağımlılıklar gibi problemlerle yüzleşmek zorunda
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kalmıştır. Bu problemlerin kaynağı irdelendiğinde değerlerin yozlaşması ve var olan değerlerin yeni
nesillere doğru bir şekilde aktarılamaması durumu görülebilir (Bektaş ve Karadağ, 2013).
Çağı takip etmek isteyen ülkelerin üzerinde durması gereken önemli konulardan bir tanesi
gençleri gelecek için hazırlamaktır denilebilir. Şahin (2014)’e göre Türkiye’deki eğitim kurumlarının
çoğunun bu vizyondan biraz uzak olduğunu söylenebilir. Genç beyinler okullarda standartlaştırılmış
testleri geçebilmek amacıyla bilgileri deyim yerindeyse bir sünger gibi emebilmek için
harcamaktadırlar. Oysaki bu ülkenin ihtiyacı bilgiyi sorgulayan, karşı çıkan, tartışabilen ve doğruyu
mantık muhasebesinden geçirerek elde eden bireylerdir. Bireylerin kendi yaşamlarında veya toplumun
yararına katkıda bulunacak bir karar verme sürecinde yaşananları anlayabilmek, iddiaları
destekleyebilmek, karşıt iddia sunabilmek ve karşıdaki kişiyi ikna edebilmek için ise tartışma
becerilerini kazanmış olması gerekmektedir. Çünkü tartışmayı bilen toplumlar her şeyi sorgular,
yararına ve zararına olan durumları irdeler. Günümüz demokratik toplumlarında, akademik başarı
kadar, insan ilişkilerini düzenleyen pek çok değer giderek daha fazla öne çıkmaktadır (Milli Eğitim
Bakanlığı [MEB], 2017). 2017 yılı öğretim programında önceki öğretim programlarından farklı olarak
değer eğitimi tüm disiplinlerin öğretim programında ayrı bir başlık altında alınmış olup, değer
eğitiminin öneminin altı bir kez daha çizilmiştir.
Bilim öğretiminin yanı sıra bilim insanları aracılığıyla değer öğretimi de gerçekleştirilebilir.
Ulusoy ve Arslan’a göre (2016;7) toplumsal bütünlük ve huzurun sürdürülebilmesi, ancak toplumdaki
değerlerin yeni nesillere aktarılması ile mümkündür. Değerlerden arındırılmış bir eğitim anlayışı
düşünülemez. Değer eğitimi bilginin yanında öğrencinin kişiliğini iyileştirmesi, geliştirmesi topluma
karşı sorumluluklarını öğrenmesini kapsar.

Yiğittir ve Öcal (2011) tarafından okullarda

gerçekleştirilen değer eğitimi kapsamında değerlendirilebilecek akademik dürüstlük, bilimsellik,
çalışkanlık, doğal çevreye duyarlılık, kültürel ve tarihsel mirasa duyarlılık, özgüven, sorumluluk
değerlerinin öğrencilerce yeterince kazanılmadığı belirlenmiştir. Bu bağlamda derslerde değer
eğitimine daha fazla yer verilmeli, akademik ilerleme ile eşgüdüm içinde ilerletilmelidir. Bu
araştırmada argümantasyon yöntemiyle yapılması planlanan bilimsellik ve bilimsel etik değerleri
öğretimi ile ilgili alanyazında çalışmaya rastlanılmamış olması,

alana katkı sağlayacağı

düşünülmektedir. Bu araştırma ile argümantasyon yönteminin ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerine
bilimsellik ve bilimsel etik değerlerinin öğretimine etkisini belirlemek amaçlanmıştır. Araştırma
kapsamında şu sorulara cevap aranmıştır?
1. Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin ön testte örnek olaylara yönelik verdikleri cevaplar
nelerdir?
2. Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin ön testte örnek olaylara yönelik vermiş oldukları
cevaplarda kız ve erkek öğrenciler açısından farklılıklar göstermektedir?
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3. Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin son testte örnek olaylara yönelik verdikleri cevaplar
nelerdir?
4. Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin son testte örnek olaylara yönelik vermiş oldukları
cevaplarda kız ve erkek öğrenciler açısından farklılıklar nelerdir?
YÖNTEM
Bu araştırmada, argümantasyon yönteminin değer öğretimine etkisini belirlemek amacıyla, ön
test-son test kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Yarı deneysel desen neden-sonuç
ilişkilerini belirlemek amacıyla doğrudan araştırmacının kontrolü altında, gözlenmek istenen verilerin
üretildiği araştırma modelleridir (Karasar, 2006).

Araştırmaya katılan öğrenci sayıları, yapılan

uygulama, uygulama süresi Tablo 1’de belirtilmiştir.
Tablo 1: Araştırmada Kullanıla Deneysel Desen
Gruplar

Ön Test

Kontrol
Grubu

Örnek Olay
Durum Formu 1, 2

Deneysel

Uygulama
Süreç
Düz Anlatım

SonTest
Süresi
Örnek Olay
Durum Formu 1, 2

Araştırmacılar tarafından hazırlanan Örnek olay durum formu 1 ve 2 araştırma başında ön test
olarak deney ve kontrol grubuna 1’er ders saati süresince uygulanmıştır. Deney grubunda ‘bilimsellik
ve bilimsel etik’ değerleri argümantasyon yöntemi ile, kontrol grubunda ise düz anlatım yöntemi ile
öğretimi gerçekleştirilmiştir. Uygulama sonunda örnek olay durum formu 1 ve 2 son test olarak
uygulanmıştır.
Çalışma Grubu:
Araştırmada çalışma grubunu Kocaeli ili Körfez ilçesinde bulunan bir devlet okulunda 20172018 eğitim öğretim yılının ilk döneminde bulunan iki dördüncü sınıf öğrencileri oluşturmaktadır.
Deney grubunda 21 öğrenci, kontrol grubunda 21 öğrenci olmak üzere 42 öğrenci çalışmaya dahil
edilmiştir. Araştırmaya katılan öğrenciler amaçlı örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşılabilir durum
örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Bu örnekleme yöntemi araştırmaya hız ve pratiklik kazandırır
(Yıldırım ve Şimşek, 2016). Tablo 2’de çalışmaya katılan öğrenci sayıları ve cinsiyet dağılımları,
yüzde ve frekans analizleri verilmiştir.
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Tablo 2. Araştırmaya katılan öğrencilerin cinsiyet ve sınıflara göre frekans ve yüzde dağılımları
4\E
Frekans (f)
8
13
21

Kız
Erkek
Toplam

4\I
Yüzde(%)
38.09
61.91
100

Frekans(f)
9
12
21

Yüzde(%)
42.85
57.15
100

Veri Toplama Süreci:
Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen iki farklı örnek olay
durum formu kullanılmıştır. Örnek olay durum formları geliştirilirken literatürde yer alan örnek
olaylarla değer öğretimin yapılmış olduğu araştırmalar incelenmiştir. İlgili araştırmalara dayanılarak
ve öğretilmesi planlanan ‘bilimsellik ve bilimsel etik’ değerlerini içeren örnek olaylar kurgulanmıştır.
İki bölümden oluşan örnek olay durum formunda öğrencilerin şube ve cinsiyetlerinin belirtildiği ilk
kısım ve örnek olay durumları ve bunlarla ilgili soruların bulunduğu ikinci kısım bulunmaktadır.
Örnek olay durum formu 1 ile ilgili 2 açık uçlu soru ve 1 yarı yapılandırılmış olmak üzere 3 soru
bulunmaktadır. Örnek olay durum formu 2 ile ilgili 5 açık uçlu soru bulunmaktadır. Örnek olay
durum formları görünüş ve kapsam geçerliliği açısından incelenmesi için bir uzman görüşüne, dil ve
ifade yönünden incelenmesi için iki dil uzmanının görüşüne başvurularak formlara son şekli
verilmiştir.
Son hali verilen ölçme aracının kolay ve zorluğu, anlaşılırlığı ve yanıtlama süresi gibi
değişkenleri belirlemek amacıyla uygulamanın yapılacağı sınıflar dışında kalan ve seçkisiz yolla
belirlenen farklı 20 dördüncü sınıf öğrencisi ile ön uygulaması yapılmıştır. Ön uygulama sonunda
öğrencilerden sağlanan görüşler ve gelen sorular neticesinde anlaşılırlığını düzenlemek için bazı
kelime ve cümlelerde değişiklikler yapılmıştır ve formlara son şekilleri verilmiştir. Deney ve kontrol
grubu öğrencileri tarafından doldurulan formlar bir belge ve doküman olarak bu araştırmanın veri
kaynaklarını oluşturmuştur.
Deney grubu öğrencilerine uygulama öncesinde argümantasyon yöntemi öğretilmiştir.
Öğretim süresinde argümantasyon yöntemi tanıtılmış nerelerde ve nasıl kullanılabildiği ile ilgili
açıklamalar yapılmıştır. Fen bilimleri dersinde yakın zamanda öğrenmiş oldukları bir konuyla ilgili iki
örnek argüman yazılmış, örnekler üzerinden yöntem tanıtılmıştır. Argümantasyon yöntemi ile değer
öğretimi için Tübitak popüler bilim kitaplarından olan ‘Marie Cruie Radyumun İzinde’ ‘Pasteur’ün
Mikroplarla Savaşı’ +8 yaş kategorisinde yer alan resimli çocuk kitapları kullanılmıştır. Bu
kitaplardan Marie Cruie Radyumun İzinde adlı çocuk kitabı daha önceden tanıtılan argümantasyon
yöntemini öğretmek amacıyla kullanılmıştır. Kitapta yer alan resimler projeksiyonla perdeye
yansıtılmış ve bu resimler üzerinde öğrencilerin konuşmaları sağlanmıştır. Resimlerden yola çıkarak
kitabın konusu ve gördüğü kişilerin özellikleri ile ilgili tahminlerde bulunmaları istenmiştir. Kitap
hakkında konuşmalardan sonra incelemeleri için öğrencilere verilmiştir. Ardından kitabın hem
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görselleri hem de yazıları projeksiyonla tahtaya yansıtılmış, araştırmacı tarafından da sesli olarak
okunmuştur. Anlaşılmayan ve okunması istenen bölümlerin tekrar okunabileceği belirtilmiştir. Daha
sonra kitap üzerinde tekrar konuşmaları sağlanmıştır. Argümantasyon oluşturma sürecinde ‘veri’
basamağında kullanmaları için tahtaya bilimsellik, bilimsel etik değerleri tanımları yazılmıştır. Her
öğrenciye dağıtılan kağıtlarla daha önceden örnekleri gösterilen argüman oluşturma süreçlerini, bu
defa Marie Cruie’nin bilimsellik ve bilimsel etik değerlerine sahip olup olmaması üzerinde
gerçekleştirmeleri istenilmiştir. Her öğrencinin oluşturduğu argümanlar incelenmiş argümantasyon
yöntemini öğrendiklerinden emin olunmaya çalışılmıştır. Bu aşama 3 ders saati sürede
tamamlanmıştır.

Kalan 7 ders saatinde asıl uygulama gerçekleştirilmiştir. Pasteur’ün Mikroplarla

Savaşı’ isimli kitap ile asıl uygulama yapılmıştır. Asıl uygulama bir önceki kitapta yapılan etkinlikler
aynı sıra ile gerçekleştirilmiştir. Pasteur’un sahip olduğu kişilik özellikleri, değer yargılarını
argümanlar oluşturarak belirtmeleri istenmiştir. Oluşturulan argümanlar öğrenciler tarafından sınıf
ortamında sunulmuştur. Bu şekilde deney grubu işlemi tamamlanmıştır.
Kontrol grubunda bilimsellik ve bilimsel etik değerleri düz anlatımla sunulmuştur. Deney
grubundan okunan aynı adımlar takip edilerek okunmuştur. Kitaba konu olan bilim insanları hakkında
ve onların hangi değerlere sahip olduğu hakkında konuşulmuştur. Kontrol grubu işlemi böylece
tamamlanmıştır.

Uygulama sonrasında deney ve kontrol grubu öğrencilerine örnek olay durum

formları son test olarak uygulanmıştır.
Verilerin Analizi:
Çalışmada toplanan veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. İçerik analizinde temel amaç,
toplanan verileri açıklayabilecek kavramlara ve ilişkilere ulaşmaktır. ‘İçerik analizi yoluyla veriler
tanımlanmaya, verilerin içinde saklı olabilecek gerçekler ortaya çıkarılmaya çalışılır. İçerik analizinde
birbirine benzeyen verileri belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirmek ve bunları
okuyucunun anlayabileceği bir biçimde düzenleyerek yorumlamaktır’ (Yıldırım ve Şimşek, 2016).
Araştırmanın geçerliliği ve güvenirliliğini sağlamak açısından araştırmanın tüm aşamalarında
araştırmacılar koordinasyon içinde çalışmışlar, verilerin analizi, araştırmacıların uyuşmazlığa
düştükleri noktada başka bir uzman görüşünden de yararlanarak birliktelik sağlamışlardır. Ayrıca
öğrencilerin kendi el yazılarıyla yazmış oldukları belgelerden elde edilen verilerden doğrudan alıntılar
yapılmıştır.
BULGULAR
Araştırmanın birinci ve ikinci alt problemleri ‘Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin ön testte
örnek olaylara yönelik verdikleri cevaplar nelerdir? Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin ön testte
örnek olaylara yönelik vermiş oldukları cevaplarda kız ve erkek öğrenciler açısından benzerlik ve
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farklılıklar nelerdir?’ şeklinde ifade edilmiş olup bu alt problemlere ilişkin bulgular tablo 3, tablo 4,
tablo 5, tablo 6’da belirtilmiştir.
Tablo 3: Deney grubu öğrencilerinin örnek olay 1 soruları ve öğrencilerin verdiği cevapların analizi.
Sorular
Soru 1:
Sen Ayşe’nin yerinde olsaydın
annene ne söylerdin?

Soru 2:
Ayşe’nin kişilik özelliğine
ilişkin ne söylersin? Bu sonuca
nasıl ulaştığını yazar mısın?
Soru 3:
Ayşe’nin mutfağa dönmeden
önceki sürede yaptıklarını
değerlendirir misin ?

Cinsiyet

Öğrenci
Sayısı

Kız

8

Erkek

13

Kız

8

Erkek

13

Kız

8

Erkek

13

Verilen Cevaplar
Peynir bozulmuş ve
küflenmiş.
Peynirin bozulmuş, küflenmiş
olduğu ve çöpe atılması
gerektiği.
Araştırmacı (5),
meraklı(2),Tedbirli(1)
Araştırmacı(7), meraklı(3),
dikkatli(3) Yardımsever(1)
6’sı doğru,2’si kısmen doğru
bulduğunu belirtmiştir
12’si doğru 1’i kısmen doğru
bulduğunu belirtmiştir.

Gerekçe
Belirtme Sayısı
2 (%25)
5 (%38)
4 (%50)
8 (%61)
6 (%75)
10 (%76)

Tablo 3 incelendiğinde deney grubu öğrencilerinin ön testte örnek olay durum formu 1’deki
sorulara vermiş oldukları cevaplar görülebilir. Öğrencilerin ‘Sen Ayşe’nin yerinde olsan annene ne
söylerdin?’ sorusuna vermiş oldukları cevaplar incelendiğinde; 8 öğrenci de peynirin bozulmuş ve
küflenmiş olduğunu belirten ifadelere yer verdiği 2 öğrencinin gerekçe yazdığı fakat 6 öğrencinin bu
sonuca nasıl ulaştığını belirtmedikleri tespit edilmiştir. İki kız öğrenci ise peynirin bozulmuş olduğunu
söylemenin yanı sıra bu sonuca nasıl ulaştıklarını da belirttikleri görülmüştür.
K1: ‘Peynirin ekşi ve bozulmuş olduğunu söylerim.’
K2 : ‘Anne ben araştırma yaptım ve bu peynirin bozuk olduğunu tüketilmemesi gerektiğini
öğrendim.’
Erkek öğrencilerin cevapları incelendiğinde; peynirin bozulmuş olduğu, küflendiği,
mikroplandığı, yenilmemesi gerektiği, çöpe atılması gerektiğini belirten cevaplar üzerine yoğunlaştığı
görülebilir. Erkek öğrencilerin 8’i bu sonuca nasıl ulaştığını yazmamışken 5 erkek öğrenci yazmıştır.
E1: ‘Peynir mikroplanış, yemeyelim.’
E2: ‘ Anne ben bu peynirin böyle olduğunu fark ettim ve araştırma yaptım. Bunu yemeyelim. ’
Deney grubu öğrencilerinin ‘Ayşe’nin kişilik özelliğine ilişkin ne söyleyebilirsin? Bu sonuca
nasıl ulaştığını yazar mısın?’ vermiş olduklar cevaplar incelendiğinde; 8 kız öğrencinin cevapları
‘Tedbirli (1), Araştırmacı (5) ,meraklı(2)’ özelliklerine sahip olduğunu belirtmişlerdir. Kız
öğrencilerin 4’ü yazdığı kişilik özelliğine nasıl ulaştığının nedenini belirtirken, 4’ü yalnızca özellik
belirtmiştir.
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K5: ‘Araştırma yaparak bulmayı seviyor. İnternetten, kitaptan ve babasından yardım alıyor. O
yüzden bu sonuca ulaştım.’
K8: ‘Ayşe utangaç biridir. Çünkü peynirde ekşi ve beneklerin olduğunu annesine söylemiyor.’
K2: ‘Araştırmacı ve meraklı bir çocuktur. Bu sonuca il önce kitabından, sonra internetten en
sonunda da fen bilgisi öğretmeni babasından sormasını görerek ulaştım.’
Erkeklerin cevapları ‘araştırmacı (7), yardımsever(1), dikkatli (3), meraklı (3)’özelliklerine
sahip olduğu şeklindedir. Erkek öğrencilerden 8’i açıklamasına neden belirtirken, 5’i yalnızca özellik
belirtmiştir.
E11: ‘ Araştırmacı birisi, meraklı çünkü peyniri direkt yemek yerine meraklanıp gidip
araştırıyor.’
E7: Araştırmacı birisi, peyniri araştırmasından ulaştım.
Deney grubu öğrencilerinin ‘Ayşe’nin mutfağa dönmeden önceki sürede yaptıklarını
değerlendirir misin?’ sorusuna vermiş olduğu cevaplar incelendiğinde; kız öğrencilerin 6’sı doğru
bulduğunu 2’si kısmen doğru bulduğunu belirtmiştir. Açıklama kısmına 2 öğrenci gerekçe
yazmamıştır.

K3: ‘Doğru buluyorum. Çünkü tam bilgi edindi ve yenilmemesi gerektiğini öğrendi.’
K5: ‘Kısmen doğru buluyorum. Çünkü ağzına maske takmalıydı hasta olabilirdi.’
Erkeklerin cevapları incelendiğinde 12’si doğru bulduğunu 1’i kısmen doğru bulduğunu
belirtmiştir. Açıklama kısmına 3 öğrenci gerekçe yazmamıştır.
E6: ‘Doğru buluyorum çünkü gidip direk yemiyor, araştırıyor.’
E8: ‘Doğru buluyorum çünkü peynirin yeşil kısmını araştırdı, yenilmemesi gerektiğini buldu.’
Tablo4: Deney grubu öğrencilerinin örnek olay 2 sorularına verdiği cevaplar;
Cinsiyet

Öğrenci
Sayısı

Kız

8

Erkek

13

Kız

8

Erkek

13

Kız

8

Erkek

13

Sorular
Soru 1:
Buradaki iki bilim
insanından hangisi olmak
isterdin? Neden?
Soru 2:
Sen Cem olsaydın ne
yapardın? Niçin?
Soru 3:
Sen Deniz olsaydın ne
yapardın?
Niçin

Verilen Cevaplar

Cem olmak isteyenler
Hiç biri olmak istemeyen
Cem olmak isteyenler
Hiç biri olmak istemeyen
Cem gibi davranırdım
Durumu insanlara anlatırdım
Daha çok deneme yapardım
Deniz’in yanlışını söylerdim
Çok deneme yap derdim
Deniz’i affederdim
Cem’den özür dilerdim
Cem’i dinlerdim
Cem’den özür dilerdim
Daha çok deneme yapardım
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Tercih
Eden
Öğrenci
Sayısı
7
1
10
3
5
2
1
7
2
4
4
4
5
4

Yüzde

%87.5
%12.5
%76.92
%23.08
%62.5
%25
%12.5
%53.85
%15.38
%30.77
%50
%50
%38.46
%30.77
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Soru 4:
Cem’in kişilik özelliğine
ilişkin ne söyleyebilirsin?
Bu sonuca nasıl ulaştığını
yazar mısın?
Soru 5:
Deniz’in kişilik özelliğine
ilişkin ne söyleyebilirsin?
Bu sonuca nasıl ulaştığını
yazar mısın?

Kız

8

Erkek

13

Kız

8

Erkek

13

Çözüm yolu bulurdum
Kibar, çalışkan
İyi kalpli, dürüst
Çalışkan, zeki
araştırmacı
yetenekli
Tembel, bencil
hazıra konan
Kopyacı, kurnaz
aç gözlü

4
4
4
5
5
3
5
3
10
3

%30.77
%50
%50
%38.46
%38.46
%23.08
%62.5
%37.5
%76.92
%23.08

Tablo 4’te deney grubu öğrencilerinin örnek olay durum formu 2’ye verdikleri cevaplar
görülebilir. Öğrencilerin ‘Buradaki iki bilim insanından hangisi olmak isterdin? Neden ?’ sorusuna
verdikleri cevaplar incelendiğinde; 7 kız öğrenci Cem olmak istediğini belirtirken 1 kız öğrenci ikisi
de olmak istemediğini belirtmiştir. Cem olmak isteyen 7 kızdan 3’ü hastaları kurtarmak için, 1’i
Cem’in iyi bir insan olduğu için, 3’ü ise kimseden kopya çekmediği için Cem olmak istediğini
belirtmiştir.
K3: ‘ Cem isimli doktor olmak isterdim. Çünkü Cem kendi çıkarları için değil insanları
iyileşmesi için uğraşıyor.’
K4: ‘İkisi de olmak istemem. İkisi de pek doğru şeyler yapmadı.’
Erkeklerin cevapları incelendiğinde; 13 erkek öğrenciden 10’u Cem olmak istediğini 3’ü
hiçbiri olmak istemediğini belirtiyor. 10 öğrenciden 4’ü çalışkan ve zeki olduğu için, 3’ü çok deneme
ve araştırma yaptığı için, 3’ü parayı değil, insan sağlığını ön planda tuttuğu için Cem olmak istediğini
belirtiyor.
E4: ‘Cem olmak isterdim, parayı değil canı düşünürdüm.’
E7: ‘Cem birçok denemeler yaptığı için Cem olmak isterim.’
E5: ‘Cem olmak isterim. Çünkü çok zeki ve çalışkan.’
Deney grubu öğrencilerinin ‘Sen Cem olsaydın ne yapardın? Niçin?’ sorusuna verdikleri
cevaplar incelendiğinde; kız öğrencilerin 3’ü Cem’in davrandığı gibi davranacağını, 2’si bu durumu
insanlara anlatacağını, 1’i ise daha çok denemeler yapacağını belirtmiştir.
K7: ‘İlacın kötü olduğunu anlatır, dünyada ölüm olmasını istemezdim.’
K5: ‘Cem’in yaptıklarını yapardım çünkü daha doğru.’
Erkeklerin cevapları incelendiğinde; 7’si Deniz’in yanlış yaptığını söyleyeceğini, 2’si Deniz’e
daha çok denemeler yapılması gerektiğini söyleyeceğini, 4’ü Deniz’i affedeceğini herkesin hata
yapacağını belirtmişlerdir.
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E2: ‘Deniz’in yalan söylediğini herkese duyururdum.’
E6: ‘Arkadaşım yapma, 3-4 yıl bekle belki bir şey olur derdim.’
E1: ‘Deniz’i affederdim, herkes hata yapabilir.’
Deney grubu öğrencilerinin ‘Sen Deniz olsaydın ne yapardın? Niçin?’ sorusuna vermiş
oldukları cevaplar incelendiğinde kız öğrencilerin 3’ü Cem’i dinleyeceğini ve insanları düşüneceğini,
4’ü Cem’den özür dileyeceğini belirtmiştir.

K3: ‘Herkesten özür dilerdi durumu anlatırdım, çok üzülürdüm.’
K7: ‘Kendi çıkarlarımı değil, insanların sağlığını düşünürdüm. ’
Erkek öğrencilerin cevapları incelendiğinde 5’i Cem’den ve insanlardan özür dileyeceğini, 4’ü
daha çok deneme yapacağını, 4’ü oluşan sorunu çözmek için bir çözüm yolu bulmaya çalışacağını
belirtmiştir.
E2: ‘Bütün dünyadan ve Cem’den özür dileyip kendimi affettirirdim. Hata yaptığım için.’
E7: ‘İlacı hemen kullanmaz daha çok denemeler yapardım.’
E3: ‘Kendime bir çözüm yolu bulmaya çalışırdım, sorunu çözmek için.’
Deney grubu öğrencilerinin ‘Cem’in kişilik özelliğine ilişin ne söyleyebilirsin? Bu sonuca
nasıl ulaştığını yazar mısın?’ sorusuna vermiş oldukları cevapla incelendiğinde kız öğrenciler; Cem’in
kibar, çalışkan, herkesi düşünen, emin olmadan karar vermeyen, iyi kalpli, dürüst olarak niteledikleri
söylenebilir. Yalnızca 2 kız öğrenci yazdığı cevaba gerekçe göstermiştir.
K1: ‘İyi kalpli, dürüst biridir. Arkadaşı ondan kopya çekmesine rağmen onu şikayet etmedi.’
Erkek öğrencilerin cevapları incelendiğinde; Cem’in çalışkan ve zeki (4) , araştırmacı (4),
sakin(1) yetenekli (4) olarak nitelendiği görülmektedir. Erkek öğrencilerden yalnızca 3 tanesi cevabına
gerekçe yazmıştır.
E2: ‘Araştırıcı’
E6: ‘Yetenekli biri, düşünerek hareket ettiği için.’
Deney grubu öğrencilerinin ‘Deniz’in kişilik özelliğine ilişkin ne söyleyebilirsin? Bu sonuca
nasıl ulaştığını yazar mısın?’ sorusuna vermiş oldukları cevaplar incelendiğinde; kız öğrenciler
Deniz’in tembel, bencil, kopyacı, hazıra konan, biri olduğunu yazmışlardır. Kız öğrencilerden yalnızca
2 öğrenci gerekçe yazmıştır.
K1: ‘Arkadaşını satabilen biri bu sonuca onun davranışından ulaştım.’
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Erkek öğrencilerin cevapları incelendiğinde; Deniz’in kopyacı, kurnaz ve açgözlü olarak
nitelendiği görülmektedir. Erkek öğrencilerden yalnızca 3 tanesi cevabına gerekçe yazmıştır.
E6: ‘Çok kurnaz biri, büyük ödülü almak için arkadaşının fikrini çalıyor.’
E9: ‘Açgözlü biri parayı almak için arkadaşının fikrini çaldı.’
Tablo 5: Kontrol grubu öğrencilerinin örnek olay 1 formuna vermiş oldukları cevaplar;
Sorular

Soru 1:
Sen Ayşe’nin yerinde
olsaydın annene ne
söylerdin? Niçin?
Soru 2:
Ayşe’nin kişilik özelliğine
ilişkin ne söyleyebilirsin?
Bu sonuca nasıl ulaştığını
yazar mısın? Niçin?
Soru 3:
Ayşe’nin mutfağa
dönmeden önceki sürede
yaptıklarını değerlendirir
misin? Niçin?

Cinsi
yet

Öğrenci
Sayısı

Kız

9

Erkek

12

Kız

9

Erkek

12

Kız

9

Erkek

12

Verilen Cevaplar

Peynirde yeşil benekler var (8)
Konu dışı cevap (1)
Peynir küflendi, bozuldu (8)
Peynire ne olduğunu annesine soracak (3)
Araştırma yaptığım için geciktiğini belirtmiş (1)
Çalışkan (2)
Meraklı, akıllı, iyi (5)
Araştırmacı (2)
Uslu ve çalışkan olduğunu (5)
Araçtırmacı (6)
Duyarlı (1)
Doğru bulduğunu (6)
Kısmen doğru bulduğunu (2)
Yanlış bulduğunu (1)
Doğru bulduğunu (9)
Yanlış bulduğunu (3)

Gerekçe
Belirtme
Sayısı
2
%22.22
3
%25.00
1
%11.11
1 %8.33
4
%44.44
6 % 50

Tablo 5 incelendiğinde kontrol grubu öğrencilerinin örnek olay durum formu 1’e vermiş
oldukları cevaplar görülebilir. ‘Sen Ayşe’nin yerinde olsaydın annene ne söylerdin?’ sorusuna kız
öğrencilerin cevapları incelendiğinde; 8 kız öğrenci peynirin üstünde yeşil beneklerin olduğunu, pis
koktuğunu söylemiştir. 1 öğrenci ise konu dışı bir cevap yazmıştır. Kız öğrencilerin 2 kız öğrenci
yazdığı cevaplara gerekçeler yazmıştır.
KÖ1: ‘Anne bu tabakta yeşil şeyler gördüm ve odama götürdüm, fen bilimleri kitabımı açtım
baktım orada mikrop varmış bu tabağı yıkayalım.’
KÖ5: ‘Anne peynirin üzerinde kalıntı var. Uzun bir araştırmadan sonra üzerinde kalıntı olan
besinleri yemek zararlı.’
KÖ8: ‘Teyzeme gidelim derim’ (Konu dışı cevap)
Erkek öğrencilerin cevapları incelendiğinde, 8 erkek öğrenci peynirin küflenip, bozulduğunu 3
erkek öğrenci peynire ne olduğunu annesine soracağını, 1’i ise araştırma yaptığı için geciktiğini
belirtmiştir. Erkek öğrencilerin 3 tanesi neden belirtmiştir.
EÖ4: ‘Anne bu peynir mikroplu, bu peyniri yiyemeyiz.’
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EÖ8: ‘Neden peynir benekli ve pis kokuyor.’
Kontrol grubu öğrencilerinin ‘Ayşe’nin kişilik özelliğine ilişkin ne söyleyebilirsin? Bu sonuca
nasıl ulaştığını yazar mısın?’ sorusuna verdikleri cevaplar incelendiğinde; kız öğrencilerden 2 öğrenci
Ayşe’nin çalışkan, 2’si araştırmacı, 5’i meraklı, akıllı, iyi biri olarak nitelemişlerdir. Kız öğrencilerden
yalnızca 1’i gerekçe belirtmiştir.
KÖ9: ‘Ayşe çok meraklı ve iyi biridir. Bu sonuca şöyle ulaştım, Ayşe peynirden pis koku
geldiğini anlayınca araştırma yapmış, bunu iyi buldum. ’
Erkek öğrencilerin cevapları incelendiğinde; 5 öğrenci Ayşe’nin uslu ve çalışkan olduğunu, 6
öğrenci araştırmacı olduğunu, 1 öğrenci duyarlı olduğunu belirtmiştir. Erkek öğrencilerden yalnızca 1
tanesi gerekçe belirtmiştir.
EÖ7: ‘Uslu ve çalışkan biridir. Babasını aradığında küflenmiş peyniri sorduğu için.’
Kontrol grubu öğrencilerini ‘Ayşe’nin mutfağa dönmeden önceki sürede yaptıklarını
değerlendirir misin?’ sorusuna vermiş oldukları cevaplar incelendiğinde; kız öğrencilerin cevapları
6’sı doğru bulduğunu, 2 öğrenci kısmen doğru bulduğunu, 1’i yanlış bulduğunu belirtmiştir.
KÖ5: ‘Doğru buluyorum, çünkü araştırıp gelmiş ve araştırmasaydı sağlığımız bozulabilirdi.’
KÖ2: ‘Kısmen doğru buluyorum. Çünkü yeni bilgi öğrenmesi iyi ama annesini mutfakta
bekletmesi iyi bir durum değil.’
Erkek öğrencilerin cevapları incelendiğinde; 9 erkek öğrenci doğru bulduğunu, 3 öğrenci
yanlış bulduğunu belirtmiştir.
EÖ12: ‘Doğru buluyorum. Çünkü çok akıllı bir davranış, neden; vermeden önce araştırıyor.’
EÖ10: ‘Yanlış buluyorum. İnternetten gidip bakmak yerinde annesine söyleyebilirdi.’
Tablo 6: Kontrol grubu öğrencileri örnek olay 2 formuna vermiş oldukları cevaplar;
Sorular

Soru 1:
Buradaki iki bilim
insanından hangisi olmak
isterdin? Neden?
Soru 2:
Sen Cem olsaydın
ne yapardın?
Niçin?
Soru 3:

Cinsiyet

Öğrenci
Sayısı

Kız

9

Erkek

12

Kız

9

Erkek

12

Kız

9

Verilen Cevaplar

Cem olmak isteyenler
Hiç biri olmak istemeyen
Cem olmak isteyenler
Hiç biri olmak istemeyen
Yöntemi Deniz’e açıklamam
Hastaları iyileştirirdim
Deniz’e küserdim
Ödevlerime çok çalışırdım
Deniz’i şikayet ederdim
Cem gibi davranırdım
Cem’i dinlerdim
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Tercih
Eden
Öğrenci
Sayısı
7

2

10
2
3
4
2

5
2
3
5

Yüzde

%77.77
%22.23
%83.33
%16.67
%33.33
%44.44
%22.23
%41.68
%16.67
%25
%55.55
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Daha çok deneme yapardım
Deniz olmak istemem

Sen Deniz
olsaydın ne yapardın?
Niçin?

Soru 4:
Cem’in kişilik özelliğine
ilişkin ne söyleyebilirsin?
Bu sonuca nasıl ulaştığını
yazar mısın?

Soru 5:
Deniz’in kişilik özelliğine
ilişkin ne söyleyebilirsin?
Bu sonuca nasıl ulaştığını
yazar mısın?

Erkek

12

Cem’i dinlerdim
Cem’den özür dilerdim
Daha çok deneme yapardım
Hiçbir şey yapmazdım

Kız

9

İyi kalpli
Çalışkan

12

İyi kalpli
Çalışkan
Faydalı

9

Açgözlü
Tembel
Kötü

12

Hırsız, hilekar
Hazırcı
Faydasız
Kötü
Duyarsız

Erkek

Kız

Erkek

3
1
5
3
2
2
4
5
6
4
2
4
3
2
3
2
3
3
1

%33.35
%11.10
%41.68
%25
%16.66
%16.66
%44.44
%55.56
%50
%33.34
%16.66
%44.44
%33.33
%22.23
%25
%16.66
%25
%25
%8.34

Tablo 6 incelendiğinde kontrol grubu öğrencilerinin örnek olay durum formu 2’ye ön testte
vermiş oldukları cevaplar görülebilir. ‘Buradaki iki bilim insanından biri olmak ister miydin?
Nedenleri ile birlikte yazar mısın?’ sorusuna kız öğrencilerin cevapları incelendiğinde 7 öğrencinin
Cem olmak istediği görülebilir. Cem olmak isteme nedenlerinin Cem’in iyi, çalışkan, mantıklı
olmasını göstermişlerdir. 2 kız öğrenci ise hiçbiri olmak istememişlerdir. Ancak buna bir gerekçe
göstermemişlerdir.
KÖ5: ‘’ Cem olmak isterdim. Çünkü Cem doğru, mantıklı işler yapıyor.
KÖ9: ‘Hayır hiçbiri olmak istemem.’
Erkek öğrencilerin cevapları incelendiğinde; 10’u Cem olmak istediğini belirtmişlerdir. Cem
olmak isteme nedenleri olarak Cem’in iyi, araştırmacı mantıklı ve paragöz olmayan biri olduğunu
belirtmişlerdir. 2 cevabına herhangi bir gerekçe göstermemişlerdir.
EÖ8: ‘Cem olmak isterdim çünkü Cem araştırıyor.’
Kontrol grubu öğrencilerinin ‘Sen Cem olsaydın ne yapardın? Niçin?’ sorusuna vermiş
oldukları cevaplar incelendiğinde; kız öğrencilerden 3 kız öğrenci ilacı ve yöntemi Deniz’e
açıklamayacağını, 4’si hastalara yardım edip iyileştirmeye çalışacağını, 2’si Deniz’e küseceğini
belirtmiştir.
KÖ 4: ‘Deniz’e yöntemi anlatmazdım çünkü can kaybına sebep oldu.’

93

X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Nevşehir / 2018

Erkek öğrencilerin cevapları incelendiğinde 2’si Deniz’i şikayet edeceğini, 5’i ödevlerine çok
çalışacağını, 3’ü Cem’in şu anda davrandığı gibi davranacağını belirtmiştir.
EÖ11: ‘Onun gibi doğru ve düşünceli olurdum.’
Kontrol grubu öğrencilerinin ‘Sen Deniz olsaydın ne yapardın? Niçin?’ sorusuna vermiş
oldukları cevaplar incelendiğinde kız öğrencilerden 5’i Cem’i dinleyeceğini, 3’ü daha çok çalışıp
denemeler yapacağını, 1 ‘i ise Deniz olmak istemeyeceğini yazmıştır.
KÖ2: ‘Cem’i dinlerdim çünkü Cem doğru söylüyor. ’
Erkek öğrencilerin cevapları incelendiğinde 5 öğrenci Cem’i dinleyeceğini, 3 öğrenci
Cem’den özür dileyeceğini, 2’si daha deneme yapacağını yazmıştır. 2 öğrenci herhangi bir şey
yazmamıştır. Erkek öğrencilerden 2 öğrenci gerekçe yazmıştır.
EÖ : ‘Cem’i dinlerdim, insanlar ölmesin diye.’
Kontrol grubu öğrencilerinin Cem’in kişilik özelliğine ilişkin ne söyleyebilirsin? Bu sonuca
nasıl ulaştığını yazar mısın? sorusuna vermiş oldukları cevaplar incelendiğinde kız öğrencilerden 4’ü
Cem’in iyi kalpli, 5 ‘i çalışkan olduğunu belirtiyor. 2’si cevabına bu sonuca nasıl ulaştığını yazmıştır.
KÖ7: ‘Cem iyi kalplidir. Yöntemini Deniz’le paylaşmıştır.’
Erkek öğrencilerin cevapları incelendiğinde; 6 erkek öğrenci Cem’in iyi kalpli olduğunu, 4’ü
Çalışkan olduğunu, 2’si faydalı olduğunu belirtiyor. Erkek öğrencilerden yalnızca bir tanesi bu sonuca
nasıl ulaştığının gerekçesini yazmıştır.
EÖ7: ‘Çalışkan biri, çok deneme yapıyor.’
Kontrol grubu öğrencilerinin ‘Deniz’in kişilik özelliğine ilişkin ne söyleyebilirsin? Bu sonuca
nasıl ulaştığını yazar mısın?’ sorusuna vermiş oldukları cevaplar incelendiğinde; kız öğrencilerden 4’ü
Deniz’in açgözlü, 3’ü tembel, 2’si kötü biri olduğunu belirtmiştir. Kız öğrencilerden yalnızca 1’i bu
sonuca nasıl ulaştığını belirtmiştir.
KÖ5: ‘Kötü biri.’
KÖ9: ‘Paragöz biri, öyküyü okuyunca anladım.’
Erkek öğrencilerin cevapları incelendiğinde; 3’ü Deniz’in hırsız, hilekar olduğunu, 2’si hazırcı
olduğunu, 3’ü faydasız, 3’ü kötü biri olduğunu, 2’si ise duyarsız olduğunu belirtmiştir.
EÖ12: ‘Kötü biri bulduğu yöntem insanları öldürdüğü için.’
Araştırmanın üçüncü ve dördüncü alt problemleri ‘Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin son
testte örnek olaylara yönelik verdikleri cevaplar nelerdir? Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin son
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testte örnek olaylara yönelik vermiş oldukları cevaplarda kız ve erkek öğrenciler açısından benzerlik
ve farklılıklar nelerdir?’ şeklinde ifade edilmiş olup bu alt problemlere ilişkin bulgular tablo 7, tablo 8,
tablo 9, tablo 10’da belirtilmiştir.
Tablo 7: Deney grubu öğrencilerinin örnek olay 1 formuna son testte vermiş oldukları cevaplar;
Sorular

Cinsiyet

Soru 1:
Sen Ayşe’nin yerinde
olsaydın annene ne
söylerdin ?
Soru 2:
Ayşe’nin kişilik özelliğine
ilişkin ne söylersin? Bu
sonuca nasıl ulaştığını
yazar mısın?
Soru 3:
Ayşe’nin mutfağa
dönmeden önceki sürede
yaptıklarını değerlendirir
misin ?

Kız

Öğrenci
Sayısı
8

Erkek

13

Kız

8

Erkek

13

Kız

8

Erkek

13

Verilen Cevaplar
Peynir bozulmuş ve küflenmiş.
Araştırmaları sonucunda peynirin
bozulmuş, küflenmiş olduğu ve çöpe
atılması gerektiği.
Bilimsel(5),
araştırmacı çalışkan, meraklı(2)
Araştırmacı, meraklı, dikkatli (8)
bilimsel (5)
6’sı doğru, 1’i kısmen doğru bulduğunu
1’i yanlış bulduğunu
13’ü doğru bulduğunu belirtmiştir.

Gerekçe
Belirtme Sayıs
4 %50
10 %76.92
4 %50
8 %61
8 %100
13 %100

Tablo 7 incelendiğinde deney grubu öğrencilerinin son testte örnek olay durum formu 1’deki
sorulara vermiş oldukları cevaplar görülebilir. Öğrencilerin ‘Sen Ayşe’nin yerinde olsan annene ne
söylerdin?’ sorusuna vermiş oldukları cevaplar incelendiğinde kız öğrencilerden 4’ü peynirin
küflenmiş olduğunu 3’ü peynirin bozulmuş olduğunu belirtmiştir. Kız öğrencilerden 4 tanesi peynirin
bozulmuş olduğunu gerekçeleri ile birlikte yazmıştır.
K3: ‘Anneciğim ben uzun araştırmalar, uğraşlar sonucunda bu peynirin bozulmuş olduğunu
öğrendim.’
Erkek öğrencilerin cevapları incelendiğinde 3’ü peynirin bozulmuş ve küflenmiş olduğunu
belirtmiştir. 10 öğrenci ise peynirin küflendiğini ve bozulduğunu belirtirken,araştırma yaparak bu
sonuca ulaştığını bunun yenilmemesi gerektiğini belirtmiştir.
E2: ‘Anne bu peynir küflenmiş.’
E5: ‘Anne bunu yemememiz gerekir. Hem küflenmiş hem de çok mikrop var, araştırma yaptım.’
Deney grubu öğrencilerinin ‘Ayşe’nin kişilik özelliğine ilişkin ne söyleyebilirsin? Bu sonuca
nasıl ulaştığını yazar mısın?’ sorusuna son testte vermiş oldukları cevaplar incelendiğinde;

kız

öğrencilerden 5’i Ayşe’nin bilimsellik değerine sahip biri olduğunu belirtmiştir. 3’ü çalışkan,
araştırmacı, meraklı olduğunu belirtmiştir. 8 kız öğrenciden 7 si yazdıkları özellikleri gerekçesiyle
birlikte yazmıştır.
K8: ‘Ayşe bilimsel ve çalışkan biridir. Çok çalışıyor, birçok kaynaktan bakıyor ve sonuca
ulaşıyor.’
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K3: ‘Ayşe bilimsellik değerine sahip sahiptir ve araştırmayı sevmektedir. Çünkü araştırıp o
bilgilerle yetinmeyip daha fazla araştırma yapmıştır.’
Erkek öğrencilerin cevapları incelendiğinde; 5’i Ayşe’nin bilimsellik değerine sahip olduğunu,
8’i araştırmacı, meraklı, dikkatli, çalışkan biri olduğunu belirtmiştir. 13 erkek öğrenciden 8’i
cevaplarının gerekçesini de yazmıştır.
E3: ‘ Ayşe bilimsellik değerine sahiptir. Bu sonuca yeşil şeyin ne olduğunu araştırmasından
ulaştım.’
E1: ‘araştırmacı biri olduğunu söylerim. Çünkü peyniri araştırdığı için.’
Deney grubu öğrencilerinin ‘Ayşe’nin mutfağa dönmeden önceki sürede yaptıklarını
değerlendirir misin?’ sorusuna verdikleri cevaplar incelendiğinde; kız öğrencilerin 6’sı doğru
bulduğunu, 1’i yanlış bulduğunu, 1’i kısmen doğru bulduğunu belirtmiştir.
K5: ‘ Doğru buluyorum. Çünkü ne olduğundan emin olmadan yememiştir ve araştırma yapıp bilgi
toplamaya çalışmıştır.’
K7: ‘Yanlış buluyorum. Çünkü annesine sorabilirdi.’
K4: ‘Kısmen doğru buluyorum. Çünkü peyniri incelerken koku onu etkileyebilirdi maske
takmalıydı.’
Erkek öğrencilerin cevapları incelendiğinde; 13 öğrencinin tamamı Ayşe’nin yaptıklarını
doğru bulduğunu, araştırma yaptığı için zehirlenmediklerini, Ayşe’ni hem ailesini hem kendisini
kurtardığını belirtmişlerdir.
E6: ‘Doğru buluyorum. Çünkü o peynirdeki mikropları yeselerdi zehirlenebilirlerdi.’
E9: ‘Doğru buluyorum. Eğer yeselerdi hastalanırlardı. Ailesini kurtardı.’
Tablo 8 : Deney grubu öğrencilerinin örnek olay 2 forumuna son testte vermiş oldukları cevaplar;
Sorular

Soru 1:
Buradaki iki bilim
insanından hangisi olmak
isterdin? Neden?
Soru 2:
Sen Cem olsaydın
ne yapardın?
Niçin?
Soru 3:
Sen Deniz
olsaydın ne yapardın?

Cinsiyet

Öğrenci
Sayısı

Kız

8

Erkek

13

Kız

8

Erkek

13

Kız

8

Erkek

13

Verilen Cevaplar

Cem olmak isteyenler(5)
Hiç biri olmak istemeyen(3)
Cem olmak isteyenler(8)
Hiç biri olmak istemeyen(5)
Cesur olup Deniz’i şikayet ederdim(6)
Çok çalışırdım(1)
Cem gibi davranırdım(1)
Denizi şikayet ederdim(5)
Denizi uyarırım(4)
Formülü Deniz’e söylemezdim(4)
Hile yapmaz,kötü biri olmazdım(4)
Cem’i dinlerdim(4)
Cem’den özür dilerdim(2)
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Gerekçe
Belirtme
Sayısı
8
%100
13
%100
6
%75
9
%69,23
6
%75
9
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Niçin?

Soru 4:
Cem’in kişilik özelliğine
ilişkin ne söyleyebilirsin?
Bu sonuca nasıl ulaştığını
yazar mısın?
Soru 5:
Deniz’in kişilik özelliğine
ilişkin ne söyleyebilirsin?
Bu sonuca nasıl ulaştığını
yazar mısın?

Kız

8

Erkek

13

Kız

8

Erkek

13

Daha çok deneme yapardım(8)
Çözüm yolu bulurdum(2)
Cem’in fikrini çalmazdım(1)
Bilimseldir(4)
Çalışkan,yetenekli ama cesur değil(4)
Bilimseldir(3)
Çalışkandır(3)
İyidir(2)
Tedbirli, sabırlı (1)
Bilimsel etik değerine sahip değil(4)
Tembel,kıskanç, bilgi hırsızı(4)
Bilimsel etik değerine sahip değil(5)
Sabırsız(4)
Bencil(4)

%69,23

8
%100
13 %100
8
%100
13
%100

Tablo 8 incelendiğinde deney grubu öğrencilerin örnek olay durum formu 2’ ye son testte
vermiş oldukları cevaplar görülebilir. Deney grubu öğrencilerinin ‘Bu iki bilim insanından biri olmak
ister miydin? Niçin?’ sorusunakızların cevapları incelendiğinde; 5’i Cem olmak istediğini belirtirken
bunların nedenleri; Cem’in bilimsel biri olduğunu, iyi biri olduğunu belirtmişlerdir. Kız öğrencilerden
3’ü ise hiçbiri olmak istemediğini belirtmiştir. Bunun nedeni olarak Cem’in cesur olmamasını
Deniz’in de bilimsel olmamasını gerekçe göstermişlerdir. Tüm kız öğrenciler yazdıkları cevaplara
gerekçeler de yazmışlardır.
K3: ‘Hiçbiri olmak istemem, Cem cesur değil, Deniz ise bilimsel değil.’
K5: ‘Cem olmak isterdim. Çünkü Cem bilimsel biridir, hep araştırma yapıyor.
Erkeklerin cevapları incelendiğinde, 8 öğrenci Cem olmak istediğini belirtmiştir. Cem olmak
istemelerinin nedenleri olarak, Cem’in araştırmacı, bilimsellik, zeki, iyi, çalışkan biri olmasını
göstermişlerdir. 5 erkek öğrenci ise hiçbiri olmak istemediğini belirtmiştir. Bunun nedeni olarak
kendilerinin doktor olmak istememeleri ya da bazı noktalarda Cem’in hata yapmasını gerekçe
göstermişlerdir.
E3: ‘Cem olmak isterdim. Cem bilimsel ve düzenli biri olduğu için.’
E5: ‘Cem her şeyi araştırıp buluyor, acele edilmemesi gerektiğini söylüyor.’
E4: ‘Hiçbirini istemem. Kan midemi bulandırıyor.’
E7: İkisini de istemem. Deniz Cem’in fikrini çalıyor, Cem cesur değil.’
Deney grubu öğrencilerinin ‘Sen Cem olsaydın ne yapardın? Niçin?’ sorusuna verdikleri
cevaplar incelendiğinde; 6 kız öğrencinin cesur olup Deniz’i şikayet edeceğini belirtmiştir. 1 kız
öğrenci çok çalışacağını, 1’i ise Cem zaten doğru davrandığı için onun gibi davranacağını belirtiyor. 8
kız öğrencini 6’sı cevaplarına gerekçe belirterek yazmıştır.
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K8: ‘Deniz’i şikayet ederdim, hastalar ölmesin diye.’
K2: ‘Cem’in yerinde olsaydım doğruları açıklardım.’
Erkek öğrencilerin cevapları incelendiğinde 5 öğrenci Deniz’i şikayet edeceğini, 4’ü Deniz’i
uyaracağını, 4’ü formülü Deniz’e söylemeyeceğini belirtmiştir. 13 erkek öğrencinin 9’u cevaplarına
gerekçe göstermiştir.
E4: ‘Deniz’i şikayet ederdim, yanlış yaptığı için.’
E11: ‘Formülü Deniz’e söylemezdim ölüme sebep olmaması için.’
Deney grubu öğrencilerinin Sen Deniz’in yerinde olsaydın ne yapardın? Niçin? sorusuna
verdikleri cevaplar incelendiğinde; kız öğrencilerin 4’ü Cem’i dinleyeceğini, 4’ü ise hile
yapmayacağını, kıskanç ve kötü biri olmayacağını belirtmiştir. 6 kız öğrenci cevabına gerekçe
belirtmiştir.
K8: ‘Hile yapmazdım.’
K5: ‘Cem’i dinleyip daha çok deneme yapardım. Birçok hasta ölmesin diye.’
Erkek öğrencilerin cevapları incelendiğinde; 13 öğrenciden 8’i daha çok deneme yapacağını
söylerken, 2’si Cem’den özür dileyeceğini, 2’si hastaları iyileştirmek için bir yöntem bulacağını 1’i
Cem’in fikrini çalmayacağını belirtmiştir.
E13: ‘Yüzlerce deneme yapardım o zaman başkalarının ölümüne sebep olmadım.’
E10: ‘Hastaları iyileştirmek için bir yöntem bulurdum.’
Deney grubu öğrencilerinin ‘Cem’in kişilik özelliklerine ilişkin ne söyleyebilirsin? Bu sonuca
nasıl ulaştığını yazar mısın?’ sorusuna verdikleri cevaplar incelendiğinde; kız öğrencilerden 4’ü
Cem’in bilimsellik değerine sahip biri olduğunu, 4’ü çok yetenekli, çalışkan olduğunu ancak cesur
olmadığını belirtmiştir. Tüm kız öğrenciler cevaplarına gerekçe yazmışlardır.
K1: ‘Bilimsellik değerine sahiptir. Araştırmasını defalarca yaptığı için.’
K3: ‘Çalışkan biridir. Sonuca ulaşmak için uzunca süre çalışıyor.’
Erkek öğrencilerin cevapları incelendiğinde 3’ü Cem’in bilimsel olduğunu, 3’ü çalışkan
olduğunu, 2’si iyi biri olduğunu, 5’i ise tedbirli, sabırlı biri olduğunu söylemiştir. Tüm erkek
öğrenciler cevaplarına gerekçe yazmıştır.
E12: ‘Sakin ama cesur değil, Deniz’ e kızmadığı için.’
E6: ‘ Bilimsel ve tedbirli biri. Çok fazla denemeler yapıyor.’
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Deney grubu öğrencilerinin ‘Deniz’in kişilik özelliğine ilişkin ne söylebilirsin? Bu sonuca
nasıl ulaştığını yazar mısın?’ sorusuna verdikleri cevaplar incelendiğinde; kız öğrencilerden; 4’ü
Deniz’de bilimsel etik değerinin olmadığını, 4’ü Deniz’in tembel, kıskanç, bilgi hırsızı olduğunu
belirtmişlerdir. Tüm kız öğrenciler gerekçe belirtmiştir.
K7: ‘Bilimsel etik değerine sahip değil, arkadaşının fikrini çalmasından ulaştım.’
K2: ‘Kötü ve kıskanç biri, arkadaşına kötülük yapmasından ulaştım.’
Erkek öğrencilerin cevapları incelendiğinde;

5’i Deniz’in bilimsel etik değerine sahip

olmadığını, 4’ü sabırsız olduğunu, 4’ü bencil ve açgözlü olduğunu belirtmiştir. Tüm erkek öğrenciler
gerekçe yazmıştır.
E9: ‘Arkadaşının buluşunu kullandığı için bilimsel etik değerine sahip değil.’
Tablo 9: Kontrol grubu öğrencilerinin örnek olay 1 forumuna son testte vermiş oldukları cevaplar;
Sorular

Soru 1:
Sen Ayşe’nin yerinde olsaydın
annene ne söylerdin? Niçin?
Soru 2:
Ayşe’nin kişilik özelliğine
ilişkin ne söyleyebilirsin? Bu
sonuca nasıl ulaştığını yazar
mısın? Niçin?
Soru 3:
Ayşe’nin mutfağa dönmeden
önceki sürede yaptıklarını
değerlendirir misin? Niçin?

Cinsiyet

Öğrenci
Sayısı

Kız

9

Erkek

12

Kız

9

Erkek

12

Kız

9

Erkek

12

Verilen Cevaplar

Peynirde yeşil benekler var (8)
Konu dışı cevap (1)
Peynir küflendi, bozuldu (8)
Peyniri annesine soracak (3)
Gecikme nedenini belirten (1)
Çalışkan (5)
Meraklı, akıllı (3)
Bilimsel (1)
Araştırmacı (6)
Çalışkan, meraklı (4)
Bilimsel (2)
Doğru bulduğunu (7)
Kısmen doğru bulduğunu (2)
Doğru bulduğunu (10)
Yanlış bulduğunu (2)

Gerekçe
Belirtme
Sayısı
2
%22.22
3
% 25
4
%44.44
6
%50
4
%44.44
7
%58.33

Tablo 9 incelendiğinde kontrol grubu öğrencilerinin örnek olay durum formu 1’e son testte
vermiş oldukları cevaplar görülebilir. Kontrol gurubu öğrencilerinin ‘Sen Ayşe’nin yerinde olsaydın
annene ne söylerdin?’ sorusuna 8 kız öğrenci peynirin üstünde yeşil beneklerin olduğunu, pis
koktuğunu söylemiştir. 1 öğrenci ise konu dışı bir cevap yazmıştır. Kız öğrencilerin 2 kız öğrenci
yazdığı cevaplara gerekçeler yazmıştır.
KÖ1: ‘Anne bu tabakta yeşil şeyler gördüm ve odama götürdüm, fen bilimleri kitabımı açtım
baktım orada mikrop varmış bu tabağı yıkayalım.’
KÖ5: ‘Anne peynirin üzerinde kalıntı var. Uzun bir araştırmadan sonra üzerinde kalıntı olan
besinleri yemek zararlı.’
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Erkek öğrencilerin cevapları incelendiğinde, 8 erkek öğrenci peynirin küflenip, bozulduğunu 3
erkek öğrenci peynire ne olduğunu annesine soracağını, 1’i ise araştırma yaptığı için geciktiğini
belirtmiştir. Erkek öğrencilerin 3 tanesi neden belirtmiştir.
EÖ4: ‘Anne bu peynir mikroplu, bu peyniri yiyemeyiz.’
EÖ8: ‘Neden peynir benekli ve pis kokuyor.’
Kontrol gurubu öğrencilerinin ‘Ayşe’nin kişilik özelliğine ilişkin ne söyleyebilirsin? Bu
sonuca nasıl ulaştığını yazar mısın?’ sorusuna verdikleri cevaplar incelendiğinde kız öğrencilerin
verdiği cevaplar incelendiğinde; 2 öğrenci Ayşe’nin çalışkan, 2’si araştırmacı, 5’i meraklı, akıllı, iyi
biri olarak nitelemişlerdir. Kız öğrencilerden yalnızca 1’i gerekçe belirtmiştir.
KÖ9: ‘Ayşe çok meraklı ve iyi biridir. Bu sonuca şöyle ulaştım, Ayşe peynirden pis koku
geldiğini anlayınca araştırma yapmış, bunu iyi buldum. ’
Erkek öğrencilerin cevapları incelendiğinde; 5 öğrenci Ayşe’nin uslu ve çalışkan olduğunu, 6
öğrenci araştırmacı olduğunu, 1 öğrenci duyarlı olduğunu belirtmiştir. Erkek öğrencilerden yalnızca 1
tanesi gerekçe belirtmiştir.
EÖ7: ‘Uslu ve çalışkan biridir. Babasını aradığında küflenmiş peyniri sorduğu için.’
Kontrol gurubu öğrencilerinin ‘Ayşe’nin mutfağa dönmeden önceki sürede yaptıklarını
değerlendirir misin?’ sorusuna verdikleri cevaplar incelendiğinde; 6 kız öğrenci doğru bulduğunu, 2
öğrenci kısmen doğru bulduğunu, 1’i yanlış bulduğunu belirtmiştir.
KÖ5: ‘Doğru buluyorum, çünkü araştırıp gelmiş ve araştırmasaydı sağlığımız bozulabilirdi.’
KÖ2: ‘Kısmen doğru buluyorum. Çünkü yeni bilgi öğrenmesi iyi ama annesini mutfakta
bekletmesi iyi bir durum değil.’
Erkek öğrencilerin cevapları incelendiğinde ; 9 erkek öğrenci doğru bulduğunu, 3 öğrenci
yanlış bulduğunu belirtmiştir.
EÖ12: ‘Doğru buluyorum. Çünkü çok akıllı bir davranış, neden; vermeden önce araştırıyor.’
EÖ10: ‘Yanlış buluyorum. İnternetten gidip bakmak yerinde annesine söyleyebilirdi.’
Tablo 10: Kontrol grubu öğrencilerinin örnek olay 2 forumuna son testte vermiş oldukları cevaplar
Sorular
Soru 1:
Buradaki iki bilim
insanından hangisi
olmak isterdin? Neden?
Soru 2:
Sen Cem olsaydın ne

Cinsiyet

Öğrenci
Sayısı

Kız

9

Erkek

12

Kız

9

Verilen Cevaplar
Cem olmak isteyenler
Hiç biri olmak istemeyen
Cem olmak isteyenler
Hiç biri olmak istemeyen
Yöntem Deniz’e açıklamam
Hastaları iyileştirirdim

100

Tercih Eden
Öğrenci Sayısı

6
3
9
3
3
4

Yüzde
%66.67
%33.33
%75
%25
%33.33
%44.44
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yapardın? Niçin?

Soru 3:
Sen Deniz olsaydın ne
yapardın? Niçin?

Soru 4:
Cem’in kişilik özelliğine
ilişkin ne söyleyebilirsin?
Bu sonuca nasıl
ulaştığını yazar mısın?
Soru 5:
Deniz’in kişilik özelliğine
ilişkin ne söyleyebilirsin?
Bu sonuca nasıl
ulaştığını
yazar mısın?

Erkek

12

Kız

9

Erkek

12

Kız

9

Erkek

12

Kız

9

Erkek

12

Deniz’i şikayet ederdim
Deniz’e engel olurdum
Deniz’i şikayet ederdim
Cem gibi davranırdım
Cem’i dinlerdim
Deniz olmak istemem
Cevapsız
Cem’i dinlerdim
Cem’den özür dilerdim
Daha çok deneme yapardım
Meraklı
Çalışkan
Bilimsel
İyi
Çalışkan
Bilimsel
Açgözlü
Tembel
Kötü
Hırsız, hilekar
Hazırcı
Faydasız
Kötü
Duyarsız

2
3
5
4
5
3
1
5
4
3
4
4
1
6
4
2
4
3
2
3
2
3
3
1

% 22.23
%25
%41.66
%33.34
%55.55
%33.33
%11.12
%41.66
%33.34
%25
%44.44
%44.44
%11.12
%50
%33.34
%16.67
%44.44
%33.34
%22.22
%25
%16.67
%25
%25
%8.23

Kontrol gurubu öğrencilerinin ‘Buradaki iki bilim insanından biri olmak ister miydin?
Nedenleri ile birlikte yazar mısın?’ sorusuna verdikleri cevaplar incelendiğinde kız öğrencilerin 7’si
Cem olmak istediği görülebilir. Cem olmak isteme nedenlerinin Cem’in iyi, çalışkan, mantıklı
olmasını göstermişlerdir. 2 kız öğrenci ise hiçbiri olmak istememişlerdir. Ancak buna bir gerekçe
göstermemişlerdir.
KÖ5: ‘’ Cem olmak isterdim. Çünkü Cem doğru, mantıklı işler yapıyor.
KÖ9: ‘Hayır hiçbiri olmak istemem.’
Erkek öğrencilerin cevapları incelendiğinde; 10’u Cem olmak istediğini belirtmişlerdir. Cem
olmak isteme nedenleri olarak Cem’in iyi, araştırmacı mantıklı ve paragöz olmayan biri olduğunu
belirtmişlerdir. 2 cevabına herhangi bir gerekçe göstermemişlerdir.
EÖ8: ‘Cem olmak isterdim çünkü Cem araştırıyor.’
Kontrol gurubu öğrencilerinin ‘Sen Deniz olsaydın ne yapardın? Niçin?’ sorusuna verdikleri
cevaplar incelendiğinde; 5 kız öğrenci Cem’i dinleyeceğini, 3 kız öğrenci daha çok çalışıp denemeler
yapacağını, 1 kız öğrenci ise Deniz olmak istemeyeceğini yazmıştır.
KÖ2: ‘Cem’i dinlerdim çünkü Cem doğru söylüyor. ’
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Erkek öğrencilerin cevapları incelendiğinde 5 öğrenci Cem’i dinleyeceğini, 3öğrenci Cem’den
özür dileyeceğini, 2’si daha deneme yapacağını yazmıştır. 2 öğrenci herhangi bir şey yazmamıştır.
Erkek öğrencilerden 2 öğrenci gerekçe yazmıştır.
EÖ : ‘Cem’i dinlerdim, insanlar ölmesin diye.’
Kontrol gurubu öğrencilerinin ‘Sen Cem olsaydın ne yapardın? Niçin?’ sorusuna verdikleri
cevaplar incelendiğinde ;3 kız öğrenci ilacı ve yöntemi Deniz’e açıklamayacağını, 4’si hastalara
yardım edip iyileştirmeye çalışacağını, 2’si Deniz’e küseceğini belirtmiştir.
KÖ4: ‘Deniz’e yöntemi anlatmazdım çünkü can kaybına sebep oldu.’
Erkek öğrencilerin cevapları incelendiğinde 2’si Deniz’i şikayet edeceğini, 5’i ödevlerine çok
çalışacağını, 3’ü Cem’in şu anda davrandığı gibi davranacağını belirtmiştir.
EÖ11: ‘Onun gibi doğru ve düşünceli olurdum.’
Kontrol gurubu öğrencilerinin ‘Cem’in kişilik özelliğine ilişkin ne söyleyebilirsin? Bu sonuca
nasıl ulaştığını yazar mısın?’ sorusuna verdikleri cevaplar incelendiğinde; 4 kız öğrenci Cem’in iyi
kalpli, 5 kız öğrenci çalışkan olduğunu belirtiyor. 2 öğrenci cevabına bu sonuca nasıl ulaştığını
yazmıştır.
KÖ7: ‘Cem iyi kalplidir. Yöntemini Deniz’le paylaşmıştır.’
Erkek öğrencilerin cevapları incelendiğinde; 6 erkek öğrenci Cem’in iyi kalpli olduğunu, 4’ü
Çalışkan olduğunu, 2’si faydalı olduğunu belirtiyor. Erkek öğrencilerden yalnızca bir tanesi bu sonuca
nasıl ulaştığının gerekçesini yazmıştır.
EÖ7: ‘Çalışkan biri, çok deneme yapıyor.’
Kontrol gurubu öğrencilerinin ‘Deniz’in kişilik özelliğine ilişkin ne söyleyebilirsin? Bu
sonuca nasıl ulaştığını yazar mısın?’ sorusuna verdikleri cevaplar incelendiğinde kız öğrencilerden 4’ü
Deniz’in açgözlü, 3’ü tembel, 2’si kötü biri olduğunu belirtmiştir. Kız öğrencilerden yalnızca 1’i bu
sonuca nasıl ulaştığını belirtmiştir.
KÖ5: ‘Kötü biri.’
KÖ9: ‘Paragöz biri, öyküyü okuyunca anladım.’
Erkek öğrencilerin cevapları incelendiğinde; 3’ü Deniz’in hırsız, hilekar olduğunu, 2’si hazırcı
olduğunu, 3’ü faydasız, 3’ü kötü biri olduğunu, 2’si ise duyarsız olduğunu belirtmiştir.
EÖ12: ‘Kötü biri bulduğu yöntem insanları öldürdüğü için.’
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TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER
Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin ön testte örnek olay durum formu 1 ve 2’de yer alan
sorulara verdikleri cevaplar incelendiğinde; soruların cevaplarını metin içinden seçtikleri, kendi
çıkarımlarından çok az bahsettikleri, cevaplara nasıl ulaştıklarını az sayıda öğrencinin yazdığı
görülebilir.
Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin ön testte örnek olay 1 ve örnek olay 2 durum
formlarına vermiş oldukları yazılı cevaplar incelendiğinde, kız öğrencilerin örnek olaydan edindikleri
izlenimleri doğrudan paylaştıkları, bununla ilgili neden- sonuç ilişkisi kurmadıkları, yazdıkları
cevaplara

gerekçeler

belirtmedikleri

görülebilir.

Erkek

öğrencilerin

yazdıkları

cevaplar

incelendiğinde, kız öğrencilerle benzer şekilde edindikleri izlenimleri doğrudan aktardıkları,
birçoğunun cevaplarında gerekçeler belirtmedikleri görülmekle beraber, kız öğrencilerden farklı olarak
sınırlı sayıda da olsa metindeki verilere dayanarak çeşitli çıkarımlarda bulundukları görülebilir. Deney
ve kontrol grubu kız ve erkek öğrencilerinde değer belirtmesi gereken sorularda daha çok ‘araştırmacı,
çalışkan’ değerlerini belirttikleri görülebilir.
Uygulama sonrasında deney grubu öğrencilerin son testte verdikleri cevaplar incelendiğinde
cevapların metin içinden alınmasının yanında kendi deneyimlerinden de yararlandıkları, farklı bakış
açıları ortaya koyabildikleri, verilerden yararlanarak gerekçe yazma oranlarının artış olduğu
söylenebilir. Kontrol grubu öğrencileri ise ön testte verdikleri cevaplara benzer cevaplar vermişlerdir.
Sınırlı sayıda öğrenci cevaplarında verilerden yararlanarak gerekçe yazdıkları görülebilir.
Uygulama sonrası yapılan son testte deney grubu öğrencilerinin cevapları incelendiğinde hem
kız öğrencilerde hem erkek öğrencilerde cevaplarına gerekçeler yazma sayıları artmıştır. Aynı şekilde
metindeki verilerden hareketle çıkarım yapabilen öğrenci sayısı artmıştır. Değer belirtmesi gereken
sorularda kontrol grubu öğrencileri ‘araştırmacı, çalışkan,’ değerlerini belirtmeye devam etmişlerken,
deney grubu öğrencileri ‘araştırmacı, bilimsellik ’ değer ifadeleri ön plana çıkmıştır.
Araştırma sonuçları geleneksel değer öğretiminin yanı sıra farklı yöntemlerin kullanıldığı
araştırmalarda, kullanılan yöntemin etkili sonuçlar verdiği çalışmalarla birbirini destekler niteliktedir.
Çetin Balcı (2009) tarafından, İlköğretim 5. Sınıf Sosyal Bilgiler dersinde ‘adil olma’
değerinin öğretiminde çoklu zekâ kuramına göre hazırlanan eğitim durumlarıyla, geleneksel öğretim
yöntemiyle verilecek eğitim durumlarının, öğrencilerin seçilen değere ilişkin görüşlerine ve değeri
içselleştirmelerine yaptığı etkiyi karşılaştırmak amacıyla yapılan araştırmada geleneksel yönteme göre
çoklu zeka kuramına göre yapılan eğitimin bazı noktalarda daha etkili sonuçlar verdiği, ancak bu
etkinin anlamlı olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
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Gücen (2014) tarafından ilköğretim din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinde bilimsellik
değerinin öğretiminin nasıl yer aldığını tespit etmek amacıyla yapılan çalışmada, bilimsellik değerinin
programda belirtildiği üzere ve ders içeriklerinde yer aldığı tespit edilmiştir.
Erhun (2010) tarafından 7-12 yaş çocuklarda paylaşma ve yardımlaşma değerlerinin hadisler
ışığında öğretimini araştırdığı çalışmasında hadislerin çocuklar eğitilirken onların gelişiminde önemli
bir rol oynadığı ve hadisler bir kaynak olarak kullanıldığında çocukların davranışlarını olumlu yönde
etkiledikleri sonuçlarına ulaşılmıştır.
Kaya (2014) tarafından hayat bilgisi dersi değer öğretiminde halk ozanlarının önemi: Neşet
Ertaş bağlamında bir inceleme başlıklı araştırması sonucunda Hayat Bilgisi Dersi Program’ında öz
saygı, öz güven, toplumsallık, sabır, hoşgörü, sevgi, saygı, barış, yardımseverlik, doğruluk, dürüstlük,
adalet, yeniliğe açıklık, vatanseverlik, kültürel değerlerinin halk ozanlarının eserleri ile bağdaştığı
görülmüş olup halk ozanlarının değer öğretiminde kullanılabileceği sonucuna ulaşılmıştır.
Çelik (2016) tarafından yapılan disiplinler arası yaklaşımla değer öğretiminde yaratıcı drama
yönteminin kullanılmasında öğrencilerin duygu düşüncelere saygı, hoşgörü ve bilimsellik değerlerine
ilişkin tutumlarına etkisi tespit edilmiş, öğrencilerin bu değerlere ilişkin görüşleri belirlenmeye
çalışıldığı araştırmada yaratıcı dramanın değerleri kazandırmada oldukça etkili olduğu sonucuna
ulaşılmıştır.
Çelikaya, Ramazan ve Şarlayan (2016) tarafından ilköğretim öğrencilerinin saygı ve
bilimsellik değerlerine yönelik algılarını açıklamada kullandıkları metaforları tespit etmeyi
amaçladıkları çalışmalarında bilimsellik değeri ile ilgili olarak ise öğrenciler, en fazla beyin
metaforunu oluşturmuşlardır. Bilimsellik değerine yönelik geliştirilen metaforlar incelendiğinde;
merak, çalışkanlık, düşünce, sabır gibi soyut metaforların daha çok “karakteristik özellik olmasına
yönelik” metaforlar kategorisinde yer aldığı görülmektedir.
Sözcü (2015) tarafından ortaokul öğrencilerinin bilimsellik değerine ilişkin zihinsel
modellerini belirlemek amacıyla yapılan araştırmada bilimsellik değerine ilişkin resim ya da karikatür
çizmeleri istenmiştir. Metafor ve çizimlerin analizi sonucunda öğrencilerin zihinsel modelleri bilimsel
olan, yarı bilimsel olan ve bilimsel olmayan modeller şeklinde gruplara ayrılmıştır. öğrencilerin
oluşturduğu bilimsel zihinsel modellerde ise hemen hemen hiç değişim yaşanmazken, bilimsel
olmayan zihinsel modelleri azalmıştır. Cinsiyet değişkenine göre kız ve erkek öğrencilerin bilimsel
zihinsel modellerinin son testte ön teste göre arttığı, kız öğrencilerin bilimsel zihinsel modellerinin
daha yüksek olduğu ancak erkek öğrencilerdeki değişimin daha fazla olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.
Çoban (2016) tarafından ilkokul 1-3 sınıflar hayat bilgisi dersi öğretim programında ve 4-8
sınıflar sosyal bilgiler dersi öğretim programında öğrencilere kazandırılmak istenen sorumluluk
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değerinin altıncı sınıf öğrencileri tarafından nasıl algılandığı, öğrencilerde görülen sorumluluk türlerini
belirlemek ve sorgulayarak bu değeri kalıcı hale getirmek amacıyla gerçekleştirilen araştırmada kişiler
arası sorumluluk, çevreye karşı sorumluluk ve kamusal sorumluluklarının deney grubundan daha fazla
gelişmiş olduğu görülmüştür.
Demirtaş (2009) tarafından yapılan çocuk yuvasında kalan korunmaya muhtaç çocukların
değer eğitiminde yaratıcı dramaya dayalı olarak hazırlanmış olan değer eğitimi programının etkililiğini
saptamak amacıyla yapılan araştırmada yaratıcı dramanın programda yer alan değerlerin öğretiminde
etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Ada(2016) tarafından yapılan erken çocukluk döneminde yaratıcı drama yönteminin değerler
eğitimine olan etkisinin incelenmesi amacıyla yapılan araştırmada yaratıcı dramanın değer eğitimine
olumlu etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Araştırma sonucunda argümantasyon yönteminin değer öğretiminde etkili olduğu sonucuna
ulaşılmıştır. Bu bağlamda argümantasyon yönteminin bilimsel süreç becerilerine, biliş üstü ve
mantıksal düşünme becerilerine,

kullanıldığı ve etkili olduğu çalışma sonuçları ile parelellik

göstermektedir (Kaya, 2005; Zembal-Saul,2009; Altun, 2010; Aydın & Kaptan, 2014; Aslan, 2016;).
Bu bağlamda uygulanan argümantasyon yönteminin ‘bilimsellik’ değerinin öğretiminde etkili
olduğu sonucuna ulaşılabilir. Argümantasyon yöntemi ile değer öğretmeyi amaçlayan bu çalışmanın
sonuçları literatürde farklı yöntemler denenerek yapılan çalışmalar ile benzerlik göstermektedir. Bu
sonuçlardan yola çıkarak şu önerilerde bulunulabilir.
•

Bu araştırmada bilimsellik ve bilimsel etik değerleri argümantasyon ile öğretilmeye
çalışılmıştır. Farklı değerlerin öğretimi de argümantasyon yöntemi ile yapılabilir.

•

Bilimsellik ve bilimsel etik değerlerinin öğretiminin ilkokul 4. sınıf düzeyinde
gerçekleştirildiği bu çalışma farklı sınıf ve öğrenim düzeyi seviyelerinde gerçekleştirilebilir.

•

Bu çalışma fen bilimleri dersi için yapılmış olup benzer çalışmalar farklı disiplinlerde
yapılabilir.
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BARIŞ EĞİTİMİNDE TEORİK ZEMİNİN İNŞASI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME⃰
AN EVALUATION ON THE CONSTRUCTION OF THE THEORETICAL GROUND IN
PEACE EDUCATION
Celal YEŞİLÇAYIR
Dr. Öğr. Üyesi, Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü
cyesilcayir@gumushane.edu.tr

ÖZET
Bu bildirinin temel amacı barış eğitimi konusunda eksiklik olarak görülen teorik zeminin inşasına
yönelik bir bakış açısı sunmaktır. Giriş bölümünde barış eğitimin önemi ve bu konuda nasıl bir bilinç
oluşturulabileceği konusu irdelenecektir. Gelişme bölümünde barış eğitiminin teorik alt yapısının tesisine
yönelik düşünce tarihinden hangi kazanımların sağlanabileceği tartışılacaktır. Son tahlilde ise giriş ve gelişme
bölümünde analiz edilen konular üzerinden bazı tespitlere ulaşılmaya çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: barış eğitimi, teorik zemin, düşünce tarihi, barışın inşası

ABSTRACT
The main purpose of this paper is to provide a perspective on the construction of the theoretical ground
which is seen as a deficiency in peace education. In the introduction, the importance of peace education and what
kind of consciousness about the subject can be created will be examined. In the development section, it will be
discussed which achievements can be made from the history of thought for the establishment of the theoretical
infrastructure of peace education. In the final analysis, some findings will be tried to be reached through the
topics analyzed in the introduction and development section.
Key Words: peace education, theoretical background, History of thought, peace building
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1. GİRİŞ
Barış arayışı insanlığın en kadim arayışlarının başında gelmektedir ve geçmişte olduğu gibi
günümüzde de bu arayış artarak devam etmektedir. Yaşadığımız dünyanın ve ülkemizin içinde yer
aldığı coğrafyanın çatışmacı/savaşçı yapısı bizi bu arayışa yönelten etmenlerin başında gelmektedir.
Ayrıca kavga ve şiddetin günlük hayatımızda sözgelimi maçlarda, sokakta ve okulda sıklıkla
karşılaşılan bir durum olduğunu ifade edebiliriz. Bununla birlikte son yıllarda özelikle batılı ülkelerde
barış eğitimine yönelik ilginin artarak ortaya çıkabilecek olası şiddet, çatışma ve anlaşmazlıkları
önceden önleyici pedagojik bir anlayışın benimsenmeye başlandığını görülmektedir. Ancak barış
eğitiminin okullarda nasıl uygulanması gerektiği ve bu bağlamda kullanılabilecek teorilerin belirsizliği
aşikâr bir durumdur.
İnsan hayatında barışı tesis etmek gibi böylesine anlamlı bir misyonu üstlenen bu eğitimin
teorik zeminin inşası oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu eksiklik ve belirsizliğe istinaden bu bildiride
barış eğitiminde teorik zeminin nasıl oluşturabileceği konusu ele alınacaktır. Bu noktada ifade
edilmesi gerekir ki, barış eğitimine daha başlamadan önce toplumun barış eğitiminin önemi ve
gerekliliği konusunda bilinçlenmesi/duyarlı olması gerekmektedir. Söz konusu bilinçlenmenin toplum
nazarında nasıl gerçekleşebileceğine bildirinin giriş kısmında değinilmeye çalışılacaktır. İkinci adımda
ise insanlığın ortak birikimi olarak değerlendirilebilecek olan düşünce tarihi içinde barışın tesisi
konusunda ortaya çıkan teoriler irdelenecektir. Bu teorilerden/düşüncelerden günümüzün barış eğitimi
adına hangi kazanımların elde edilebileceği tartışılacaktır. Düşünce tarihinden elde edilebilecek
kazanımlar bağlamında sonuç bölümünde barış eğitimi teorik zemin oluşturması adına bazı tespitlere
ulaşılmaya çalışılacaktır.
1.1. Problem Durumu
Barış eğitimini normal okul derslerinden bağımsız bir ders saati olarak düşünebileceğimiz gibi
bütün derslerin altyapısını oluşturabilecek pedagojik bir tutum olarak da ele alabiliriz. Öncelikle niçin
barış eğitimin önemsenmesi gerektiği ve bu konuda nasıl bir farkındalık yaratılabileceği hususu
üzerinde durmamız yerinde bir tutum olacaktır. Yaşadığımız dünyanın gerçekleri göz önünde
tutulduğunda bir taraftan dünya genelinde barış eğitimine yönelik ilgi artmaktadır ancak diğer taraftan
kavga, şiddet ve savaş etkisini önemli ölçüde hissettirmektedir. Bu bağlamda insanlık olarak
paradoksal bir süreçten geçtiğimizi itiraf etmemiz gerekmektedir ve uygulanan barış eğitiminin
pedagojik anlamda verimliliği tartışılma hale gelmektedir. Bu bağlamda barış eğitiminin niçin
önemsenmesi gerektiğinin cevabını vermemiz mümkündür. Dünyanın içine bulunduğu savaş/çatışma
durumunun yol açtığı sorunlar ve her geçen gün savaş teknolojisinin ilerlemesi, kitle imha silahları
insan hayatını sürekli tehdit etmesi oldukça endişe verici boyutlardadır. Sığınmacılar ve mültecilerin
içinde bulunduğu zorluklar savaşların yol açtığı temel sorunlardan biridir. Akdeniz’de alabora olan
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botlar ve kıyılara vuran cesetler hafızalarda canlılığını sürekli korumaktadır. Ülkemizin içinde
bulunduğu coğrafi bölgenin çatışmacı yapısının yanında günlük hayatımızda sürekli karşılaştığımız
özellikle kadınlara, çocuklara, hayvanlara ve doğaya karşı şiddet, bizlere barış eğitimi konusunun
önemini ve gerektiğini ve bu eğitimin insani anlamda yeniden yapılandırılması gerektiği
göstermektedir.
Bununla birlikte eğitimci ve öğretmenlerin barış eğitimi konusunda yeterli olduğu söylememiz
mümkün müdür? Eğitimcilerimiz böylesi bir eğitimden geçerek mi eğitimci/öğretmen olmaktadırlar?
Ayrıca ders kitaplarının içeriklerinde ötekileştirme ve ayrımcılığın olmadığı söylenebilir mi? gibi
sorular akıllara gelmektedir. Öyle ki Tarih Vakfı tarafından yürütülen “Ders Kitaplarında İnsan Hakları
Projeleri” kapsamında kitaplarda birçok ayrımcı ve dışlayıcı ifadelerin olduğu tespit edilmiştir.2 Söz
konusu ötekileştirici tutumların önemli bir bölümünü de toplumsal anlamda henüz tam anlamıyla
tartışmaya başlamadığımızı da belirtmemiz gerekmektedir. Bu sorunların başında ise cinsiyet
ayrımcılığı gelmektedir. Eğer günümüzün genç nesilleri savaş, kavga, şiddet gibi kötü olarak
nitelendirebileceğimiz tecrübeler ediniyorlarsa, yaşadıkları tecrübeleri gelecek nesillere de aktarmaları
ve bu şiddeti onlara uygulamaları, kaçınılmaz bir hal almaktadır. Gelecek nesilleri bu kısır döngüden
nasıl kurtarılması gerektiği üzerinde durulması ve sorunun çözümüne yönelik çalışmaların yapılması
gerekmektedir.
Burada ifade etmeye çalıştığımız ve hepimizin az çok malumu olduğu sorunlar barış
eğitiminin ne kadar önemli ve elzem olduğuna işaret etmektedir. Çünkü barış eğitimi ortaya
çıkabilecek olası çatışma, kavga ve anlaşmazlıkları önceden önleyici pedagojik bir tutum ve anlayışı
içinde barındırmaktadır. Buna göre barış eğitimi suçu sonradan tespit edip, suçluları cezalandırmaktan
ziyade bireyleri bilinçlendirerek, hak ihlallerini, şiddet, kavga ve savaşları önceden önleyeceği bilgi ve
becerileri onlara kazandırmayı amaçlamaktadır. Ancak içinde bulunduğumuz kavga ve şiddet durumu
barış eğitiminin verimli olarak ifa edilmediğinin bir göstergesidir. Buna göre öncelikle barış ve eğitimi
konusunda toplum olarak bilinçlenmeye ihtiyaç duyulduğu aşikârdır. Bu bilincin oluşması ise, siyaset,
toplum ve eğitim alanlarının göstereceği ortak irade ve birlikte yapılacak çalışmalarla gerçekleşebilir.
Bunun sağlanması ile birlikte barış eğitimi adına daha sağlam adımlar atılabilir.
Diğer taraftan barış eğitiminin okullarda uygulanması konusunda faydalanabilecek teorik
temellerin belirsizliği ve azlığı dikkat çekmektedir. Eğer bir ülkede barış eğitiminin etkili bir biçimde
uygulanması ve bununla gelecek nesillerin barışçı olması hedefleniyorsa öncelikle belirli bir müfredata
ve bunun teorik yapısına ihtiyaç duyulacaktır. Bu noktada düşünce tarihi içinde ortaya çıkmış barış
teorilerinin incelenmesi ve barış eğitiminde ihtiyaç duyulan teorik zeminin oluşturması adına önemli
bir kazanımların edinilmesi mümkündür. Düşüne tarihinde ortaya çıkmış barış teorileri irdelendiğinde

2

http://egitimdeinsanhaklari.org/media/documents/08_05_2015_13_53_06237a.pdf, Erişim tarihi: 14.04.18.
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dikkat çekici unsurların başında akıl gelmektedir. Şu halde insan aklının hedeflenen barış durumuna
yönelik ortak kullanımı ve bu hedefe yönelmek için elzem olan ortak iradenin/isteğin oluşması
gerektiği savı birçok filozof tarafından önemsenmektedir. Düşünürlerin barışın tesisi ile akıl arasında
kurdukları ilişkiye göz atmak yerinde bir tutum olacaktır.
1.2. Akıl ve Barış İlişkisi
Özü itibariyle akıl felsefenin temel enstrümanıdır/argümanıdır ve filozoflar yaşadığımız
dünyanın sorunlarına akıl temelli çözümler üretmeye çalışmışlardır. Özelikle de insan hayatının nasıl
barışçı olması gerektiği ile ilgili akıl temelli teoriler düşünce tarihi boyunca ortaya atılmıştır.
Sözgelimi Helenistik dönemde yaşayan Stoacılar evrensel akıl olarak tanımladıkları logostan bütün
insanların eşit miktarda pay aldıklarını iddia etmişlerdir. Buna göre logostan eşit miktarda pay alan
insanların kendi aralarındaki hür-köle, kadın-erkek, Grek-Pers, asil-avam gibi ayrımların ise oldukça
anlamsızdır. Böylelikle insanları, dünya toplumunun eşit yurttaşları olarak gören Stoacılar,
yeryüzündeki sınırların da oldukça yersiz olduğunu inanıyorlardı (Tannenbaum, Schultz, 2013: 92).
Rönesans döneminde yaşayan ve Avrupa’nın içinde bulunduğu savaş durumundan duyduğu
rahatsızlığı eserlerinde dile getiren Erasmus ise akıllı bir varlık olarak insanın huzur ve barışa ulaşmak
konusunda daha yetkin olması gerektiği savunuyordu. Ona göre akıl, insana diğer insanlarla dostane
ilişkiler kurması için bahşedilmiştir. İnsanın bunun farkına vararak vahşi hayvanlar gibi savaşmayı bir
tarafa bırakarak aklının yolundan gitmesi gerekir (Erasmus, 2018: 28-32). Stoacılar ve Erasmus insan
hayatının barışçı olabilmesi için önemine dikkat çekmeye çalıştıkları insan aklı, barışı tesis etmek
konusunda Immanuel Kant’ta zirve yaptığını söyleyebiliriz. Onun teorisi genellikle akıl barışı olarak
adlandırılmaktadır (Yeşilçayır, 2017/1: 110).
Kant, insanın aklının kullanmasının önemini 1784 yılında kaleme aldığı Aydınlanma Nedir
Sorusuna Cevap? (Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?) adlı yazısında ele alır. Ona göre
aydınlanma insanın kendi aklını bir başkasına danışmadan kullanamamasından kurtulmasını ifade
eder. Şu halde insan aklını başkalarının etkisinden ve emrinden kurtararak kendisinin kullanma
cesaretini göstermesi gerekir (Kant, 1968/1: 35). Bununla birlikte Kant, Ebedi Barış Üzerine Felsefi
Bir Tasarım adlı eserinde insan hayatının barışçı olmasının yine insanın kendi elinde olduğunu ifade
ederek, insan aklının önemini vurgulamaktadır (Yeşilçayır, 2017/1: 108).
Tarih boyunca ortaya çıkan kavga, şiddet ve savaşlar insanların ego ve hırslarını tatmin
edebilmek için başvurdukları bir yoldur. Hırs, kibir ve tutkularıyla hareket eden ülke yöneticileri
insanların ölmesine, halkın açlık ve sefalete sürüklenmesine neden olmuşlardır (Kant, 1968/2: 351).
Hâlbuki doğa öküzün boynuz, aslana pençe verirken insana akıl vermiştir ve insandan aklını
kullanarak hayatını idame ettirmesini ve diğer insanlarla barış içinde yaşamasını bekler. İnsanı barışa
götürecek yolun, insanın aklını doğru kullanmasında yattığına inanan Kant, bunun için tutku, hırs ve
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egodan uzak durmak gerektiğini ifade eder (Yeşilçayır, 2017/1: 108). Helenistik dönemde Stoacılar
tarafından ortaya atılan akıl temelli barış düşüncesinin Yeniçağ’da Kant tarafından daha sistematik bir
biçimde ele aldığını ifade etmemiz mümkündür. Dolayısıyla gerçek barış, yalnızca insanın aklını
kullanmaya cesaret ederek ve barışı isteme iradesini göstermesi suretiyle ulaşılabilecek bir durumdur.
Kant’ın felsefesinde barış bir gelecek zaman kuramı belirir ve bu hedefe ulaşmak için Kant,
reformlar yaparak aşamalı olarak ilerlemeyi önerir. Barışa yönelmek ona göre akıl sahibi olan insanın
ödevidir (Arendt, 2005: 352). Eğer insanlar bu ödev konusunda bilinçlenirlerse, doğanın ereğe yönelik
akışı (Zweckmäßigkeit der Natur) bu hedefe ulaşmak için seferber olacaktır. Kökeni insan aklı olan ve
insanlar/ülkeler arasında barışı hedefleyen bu kuramın gerçekleşmesi ise insanlığın bir ödevi olarak
nitelendirilmektedir. Kant, ebedi barış düşünesinin boş bir fikir değil, insanlığın bir ödevi olduğunu
savunur ve bu konuda asıl ödev sahibi kurum olarak politikaya işaret eder (Kant, 1968/2: 386). Siyasi
anlamda örgütlenerek, barış konusunda toplumsal bir bilinçlenmenin sağlanması eğitime verilecek
önem sayesinde mümkündür.
1.3. Barış ve Adalet İlişkisi
İnsan hayatının barışçı olmasının insanın aklını iyi anlamda kullanmasına bağlı olduğunu
savunan filozofların sayısı burada ifade ettiklerimizden çok daha fazladır. Bununla birlikte filozoflar
akıl ve barış arasında kurdukları ilişkinin yanında barış ve adalet arasında da vazgeçilmez bir ilişkinin
olduğuna dikkat çekmeye çalışırlar. Buna göre insanlar arasında barışın tesisi öncelikle adaletin
sağlanması ile ortaya çıkacak bir durum olarak düşünülmektedir. Sözgelimi Kant’ın barış teorisi akıl
temelli bir anlayış olmasının yanında gerçekleşmesini öngördüğü adalet durumu ile yakından
ilişkilidir. Bu süreç ülkeden başlayarak evrensele yayılan üç aşamalı hukuksal bir duruma işaret eder
ve dünya yurttaşlığı hukuku ile nihai hedefine ulaşmış olur. Dünya yurttaşlığı hukuku devletleri kapalı
toplum olmaktan kurtulmasını ve herhangi bir hak ihlalinin (Rechtsverletzung) dünyanın her yerinden
hissedilmesine imkân sağlayacaktır (Kant, 1968/2: 386). Buna göre söz konusu şeffaflığın sağlanması
adaletin bir gereğidir ve iyiyi hedefleyen irade adaletle özdeşleşmeye meyillidir (Hassner, 2010:
94,95). Bu etmenlerin yanında dünya barışının sağlanmasında insanlar arasındaki dil, din, mezhep,
bölge ve etnik kökene dayalı ayrımcılıkların ortadan kaldırılması gerekmektedir.
Barışı adalet bağlamında temellendiren filozofların ortaya koyduğu düşünceler barış
eğitiminin teorik zeminin şekillenmesi adına önemli fikirler sunmaktadır. Buna göre her insanın
yalnızca insan olmasından kaynaklanan doğal hakları vardır. Şu halde hak, belli bir hukuk sistemi
tarafından insana sunulan bir durum olmaktan çok, yalnızca insan olmasına bağlı olarak insan
doğuştan getirir. Amartya Sen’in ifadesiyle “Hak hukukun çocuğu değil ebeveynidir” (Sen, 2004:
327), buna göre hakları hukuka göre belirlemekten ziyade hukukun hak ve adalete göre düzenlenmesi
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gerekmektedir. Bu anlayış bizlere barış eğitimi için neyin kapısını aralamaktadır ya da hangi fikri
vermektedir?
1.4. Barış Eğitiminin Teorik Zemini
Buna göre barış eğitimi gelecek nesilleri savaş ve şiddetten korumayı hedefleyen pedagojik bir
tutumu içinde barındırdığından pozitif hukukun 3 sağlayabileceği yasallığa hapsedilemeyecek derecede
bir öneme sahiptir. Dolayısıyla barış ve eğitimi mevcut bir hukuk sisteminden ziyade insan hakları
bağlamında düşünülmesi ve bu haklara dayandırılması gereken bir anlayış olmalıdır. İoanna
Kuçuradi’ye göre insan haklarının çiğnendiği yerde barış barınamaz (Kuçuradi, 2016: 12). Betül
Çotuksöken’e göre ise yaşama hakkı, eğitim hakkı ve barış hakkı insan haklarının temelini
oluşturmaktadır (Çotuksöken, 2012: 98).
Bu çerçevede yaşama hakkı ile barış hakkı arasında doğrudan bir ilişki olduğunu söylemek
mümkündür, zira savaş ve şiddet yaşama hakkını tehdit eden temek faktörlerdir. Barışı korumak aynı
zamanda yaşama hakkını korumak anlamına gelmektedir. Bütün bunların öğrenilmesi ve genç
kuşaklar tarafından içselleştirilmesi ise ancak eğitimle sağlanacak bir süreçtir, çünkü mevcut bilgi
kirliliğinin aşılması ve zihinlere yerleşmiş ön yargıların sorgulanarak yaşama ve barış hakkının temel
insan hakları olduğunun farkına varılması ancak eğitim sayesinde mümkündür.
Düşünce tarihi içinde barış adına ortaya çıkmış teorileri barış eğitimi adına önemli bir
kazanıma dönüştürmeyi hedefleyen Norveçli düşünür Johan Galtung 1959’da Oslo’da Uluslararası
Barış Enstitüsünü kurmuştur (Galtung, Fischer, 2013: 189). Kant’ın teorisine benzer biçimde Galtung,
barışın bir durum olmaktan ziyade devamlılığı olan bir süreç olduğuna inanır. Buna göre bugün barışı
sağlamak önemli bir adımdır, ancak gerçek anlamda barışın tesisi olası bütün çatışma/şiddet
faktörlerinin bertaraf edilmesiyle mümkündür. Bununla birlikte barış durumunun iyileştirerek ve
sağlamlaştırarak geleceğe taşınması ve sürdürülmesi gerekir.4 Barış durumunu gelecek nesillere
aktarmak için bu hedefe yönelik mutlak inanç ve iradeli olmak gerekmektedir. Buradan barış
konusunda çocukların ve gençlerin eğitiminde iyi donanımlı eğitimcilere ihtiyaç olduğu anlamı
çıkmaktadır. Söz konusu eğitimciler barışın olmuş, bitmiş bir durum olmaktan ziyade geleceğe yönelik
sürekli oluşması gereken bir durum olması için çalışmalıdırlar ve bu hususta sabırlı olmaları gerekir.
Şu halde şiddet ve çatışmanın devam ettiği durumlarda bile barışın inşasına yönelik inançlarını
yitirmemelidirler.
Bununla birlikte barış eğitimi konusunda felsefi anlamda ortaya çıkan akıl ve adalet
düşüncelerinden nasıl bir kazanım elde edilebilir? diye bir soru akıllara gelebilir. Söz konusu eğitim
3

Bir devletin belli bir dönemde kendi iradesiyle belirlediği hukuk sistemidir, hak ve adalet ancak bu sisteme
bağlı olarak değerlendirilebilir.
4
http://www.rpi-loccum.de/material/aufsaetze/theo_mokrosch, Erişim Tarihi 13.04.18.
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sürecinde öğrencilere barışın sağlanması için emir ve yasaklar çerçevesinde bir eğitim verilmesinden
ziyade, akıl ve mantığa dayalı bir anlayışın benimsenmesi ve adaletin elden bırakılmaması
gerekmektedir. Buna göre bireylere şiddete başvurma! saldırma! kavga etme! gibi emir ve yasaklar
telkin etmek yerine niçin bu eylemlere girişmemesi gerektiği konusunda bilinçlendirilmesi
gerekmektedirler. Söz gelimi bireyler başkalarının da kendileri gibi birer insan olduğu ve insan onurun
dokunulmaz olduğu hususunda bilinçlenmeleri durumunda şiddet ve kavgaya niçin başvurulmaması
gerektiği konusunda daha sağlıklı ve tutarlı bir düşünceye sahip olacaktır (Yeşilçayır, 2017/2: 113).
Sonuç bölümünde barış eğitiminin teorik zeminin inşasında düşünce tarihinden elde edilebilecek
kazanımları somutlaştırmaya çalışalım.
SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Barış Eğitimde Neler Yer Almalıdır?
1. Ders Kitaplarındaki ötekileştirici/ayrımcı/dışlayıcı unsurların incelenerek ayıklanması:
Tarih Vakfı tarafından yürütülen Ders Kitaplarında İnsan Hakları projelerinde yer alan
Çotuksöken’e göre ders kitaplarındaki eleştirel düşünceye kapalı olan normatif yapı ve özcülük
(Türklük, Müslümanlık vb) oldukça endişe verici boyutlardadır (Çotuksöken, 2012: 117-128). Buna
göre Türkler dışındaki topluluklardan söz edilirken onları düşman gösteren ifadelere yer verilmektedir.
Söz gelimi MEB’in 2009 yılında ders kitabı olarak okutulmasına izin verdiği ortaöğretim 10'uncu sınıf
Tarih kitabında Süryaniler için “batılı devletlerle işbirliği yapan hainler” 5 ifadesi kullanılmıştır.
Filozofların barışı tesisi hususunda aklın önemine vurgu yapmaları ders kitapları hazırlanırken önemli
bir prensip olarak benimsenebilir. Böylelikle tarihte yaşananları öfke ve intikam duyguları ile gelecek
nesillere aktarmak yerine akılcı bir eğitim anlayışı geliştirilerek gelecek nesillerin daha barışçı
olmaları sağlanabilir.
2- Öğretmen eğitimlerinin insani anlamda yeniden yapılandırılması:
Ders kitaplarındaki dilin değişmesine duyulan ihtiyacın yanında gelecek nesillerin daha barışçı
olabilmesi için öğretmen yetiştirme sürecinde şu hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir: Öğrencilere
hakkaniyetle davranmanın yanında onların arasında adalet duygusunun gelişmesi için çalışabilecek
eğitimcilerin yetişmesini sağlamak. İnsani bakımdan, hoşgörülü, toleranslı, barış eğitimini sabırla icra
edebilecek eğitimcilerin yetişmesini sağlamak. Öğretmenlerin yaşanabilecek olumsuzluk karşısında
bile yılmadan/metanetle barışı öğrencilerin içselleştirmesi için çalışabilecek bir donanımda
yetişmelerini sağlamak.
3- Öğrencilere barış eğitimi konusunda beceriler kazandırılması:
5

http://arsiv.dha.com.tr/suryanilerde-hain-degiliz-kampanyasi_215297.html, Erişim Tarihi: 20.04.18.
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Derslerde öğrencilere yönelik pratik beceriler kazandırmak barış eğitimi bağlamında önem arz
etmektedir. Söz gelimi öğrencilere önyargılı/peşin hükümlü olmak yerine başkalarını dinlemenin,
ahlaki değerlendirmeler yapabilmenin, problemlerin çözümü konusunda iletişim kurmanın ve işbirliği
yapabilmenin önemi öğretilebilir (Uluslararası Af Örgütü, 2002: 16). Derslerde normatif bir anlayışla
belli bir milleti/dini/mezhebi kutsallaştırıp anlatmak yerine daha çoğulcu ve insani tutumlar
benimsenebilir. Farklı millet, din ve mezheplere karşı oluşan ön yargıların ve olumsuz tutumların
giderilmesi için eleştirel düşünmeye ağırlık verilebilir. Bu konuda felsefenin atölyesine vazgeçilmez
bir öneme sahiptir.
4- Eğitimi insanlaşma/insan olma süreci olarak düşünme:
Eğitimi meslek edinme süreci olarak ele almadan önce Aristoteles, Kant, Erasmus ve
Şemsettin Sami’nin de altını çizdiği gibi bir insanlaşma ve insan olma süreci olarak düşünmek
gerekmektedir. Bu çerçevede bireylerin iyi doktor, mühendis, öğretmen olmadan önce iyi insan
olmaları hedeflenmelidir. Şu halde insanlık verilen değil, olunan şeydir. Erasmus, “insan doğulmaz,
insan olunur” derken bu sürece işaret etmektedir. Benzer şekilde Şemseddin Sami Kamus adlı eserinde
beşeriyeti insanlığın ham hali, insanı ise beşeriyetin kâmil hali olarak tanımlarken insanlaşma ve insan
olma sürecine işaret etmektedir (Türer, 2015: 370).
5- Ortak yaşama kültürünün ve eğitimin teşekkülü:
Yaşamak, birlikte/beraberce/bir arada ontolojik bir zorunluluğu beraberinde getirir, ortaya
çıkacak sorunları geçmişteki ölçütlerle ve geçmişte yaşanana acılarla çözmek olanaksız hale gelebilir.
İnsaniyet alanı her ferdin tek tek katılabileceği bir ortak alanı temsil ettiği için yaşamların ortaklık
kurmasını, ortak ölçütler geliştirmesi gerekmektedir. İnsan olmak sen ve benlerden oluşsa da ancak
bizlerle yürütülebilir. Öteki olmadan benin inşası ve tekâmülü mümkün değildir (Türer, 2015: 374). O
halde ancak birlikte ve beraberce insanlaşabiliriz. Ortak yaşama kültürünün oluşması barış eğitimini
destekleyen ve barışın tesisini kolaylaştıran bir süreç olacaktır.
Barış eğitimi kavga, şiddet ve saldırganlığa yönelenleri sonradan tespit edip cezalandırmak
yerine söz konusu suç ve ihlalleri önceden önleyici bir etkiye ve verimliliğe sahip pedagojik bir
tutumdur. Bu tutum aynı zamanda bireylerin geleceğe güvenle, umutla ve huzurla bakmasını
sağlayacaktır. Kanaatimize göre söz konusu barış eğitimini akıl ve adalet temelli bir zeminde inşa
edebilmek için felsefenin atölyesi vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Barış konusunda filozofların ortaya
koyduğu eleştirel tutumların entelektüel düzeyde tartışılması barış eğitiminin ve barış kültürünün
oluşmasına katkı sağlayacaktır.
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ÖZET
Bu çalışmanın amacı, kültürümüzde çok önemli bir yeri olan evlilik değerinin, toplumumuz açısından
değer eğitimi bağlamında analizini yapmaktır. Bu çalışma, Türk toplumunun evliliğe yönelik değer yargılarının
farklı bir açıdan tespit edilmesine olanak sağlayacak ve toplumun evliliğe bakışına olumlu katkıda bulunacaktır.
Bu araştırma, 2016–2017 eğitim-öğretim yılında, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Fakültesinde
öğrenim görmekte olan ve mezun olup KPSS’ye hazırlanan 184 öğretmen adayının katılımıyla
gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmadaki veriler, araştırmacılar tarafından geliştirilen açık uçlu sorulardan oluşan
“Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu” ile elde edilmiştir. Araştırmada toplanan verilerin analizinde betimsel
analiz tekniği kullanılmıştır. Yapılan çalışmadan elde edilen bulgular doğrultusunda değerlerimizin insan
yaşantısının her anında, atılan her adımda karşımıza çıktığı görülmektedir. Öğretmen adaylarının verdikleri
cevaplarda, hem erkek hem de bayan öğretmen adaylarının en sık verdikleri cevaplar genelde aynı cevaplar
olmuştur. Ayrıca verilen bu cevapların kültürümüz ve değerlerimiz ile paralel doğrultuda olduğu sonucuna
ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Değer, Değer eğitimi, Evlilik, Tük kültürü, Eş seçimi

ABSTRACT
The purpose of this research is; to analyze the value of marriage which has a very important place in our
culture in terms of values education for our society and how values education affects the selection of premarital
partners and the marriage process. This research will enable the determination of judgments of the Turkish
society on marriage from a different point and it will make a positive contribution to the society's view on
marriage. This research was carried out with the participation of 184 teacher candidates who were studying at the
Faculty of Education of Isparta Süleyman Demirel University and graduated from KPSS in 2016-2017 academic
year.The data in this study were obtained with the "Semi-structured Interview Form" consisting of open-ended
questions which developed by the researcher. Descriptive analysis technique was used in the analysis of data
collected in the study. According to the findings obtained: male and female teacher candidates responses to
premarital and marriage process were similar to each other and reached to the result that they answered in
parallel with values education.
Keywords: Value, Values education, Marriage, Turkish culture, Partner selection
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1.GİRİŞ
Evlilik birçok insanın merak ettiği, küçüklükten başlayarak hayalini kurduğu, kutsal bir
müessese olduğu varsayılan birlikteliktir. Evliliğin tanımını Özgüven (2009:19) ; karşı cinsten iki
kişinin birlikte yaşamak, yaşantılarını paylaşmak, çocuk yapmak ve yetiştirmek gibi amaçlarla bir
araya gelmesiyle oluşturdukları bir kurum olarak tanımlamıştır. Evlilik yoluyla oluşan aile kurumu,
kurumlar içinde birinci sırayı almakta ve T.C. anayasasında Türk toplumunun temeli olarak
görülmektedir (Demir ve Durmuş, 2015: 2).
Kültürden kültüre duygu yoğunluğu bağlamında değişiklik gösterse de atılan imza ile başlayıp
sonsuzluğa uzanması umulan bu birlikteliğe karar almak elbette kolay bir iş değildir. Evlilik bir
insanın belki de hayatta alacağı en zor karar olarak karşımıza çıkmaktadır. Evlenecek olan kişi
öncelikle kendi özelliklerinin farkında olmalı, kendisi için nelerin vazgeçilmez olduğunu ve karşı
cinste hangi özellikleri aradığını bilmeli ve karşı cinste bu özelliklerin bulunup bulunmadığını çok iyi
analiz etmelidir. Bunun sonucunda da eş seçimine karar vermelidir (Şenel-Günayer, 2004).
Eş seçiminde bahsedilen bu kriterlerin dışında bir nokta vardır ki, aslında çok göz önünde
olmadığı düşünülür ancak alınan kararların büyük bir bölümü onlara göre verilir. Bunlar, toplumun
sahip olduğu değer yargılarıdır.

Sosyal denetim mekanizmalarından en önemlisi olan değerler,

toplumsal bütünlüğün ayrılmaz unsurlarındandır. Bireyin hayatında hemen her şey bu değerlere göre
algılanır ve yaşamın anlamı bu şekilde öğrenilir (Güven,1999:163–164).

Bireyin doğumundan

itibaren ailesinden almaya başladığı değer eğitimi, okul ile devam eder ve bireyin karakterine önemli
ölçüde etki eder. Aileler çocuklarına doğdukları günden itibaren belli eğitimler vermektedirler. Çocuk
büyüdükçe verilen bu eğitimlerin içeriği de değişmektedir. Çocuğun kendini bilmeye başlamasının
ardından, çocuğa sosyal yolla öğretilecek olan değer eğitimi yavaş yavaş verilmeye başlanmaktadır.
Ailede verilen değer eğitimini, çocuk okul çağına ulaştığında, okuldaki değer eğitimi takip
etmektedir. Okulların, gerçekleştirmeyi amaçladığı birçok görevi vardır. Okulların görevlerinden biri,
okul programında açık olarak belirtilen veya belirtilmeyen değerleri öğretmek, öğrencileri belirlenen
kurallar doğrultusunda disipline etmek, onların ahlaki gelişimine katkıda bulunmak ve karakterini
olumlu yönde etkilemektir (Akbaş, 2008:9). Ahlak ve karakter eğitimiyle ilgili birçok çalışması
bulunan Kanad (1951), Cumhuriyetin ilk yıllarında “Okullar hangi özellikte insanlar yetiştirilmelidir?
Okulların temel hedefi ne olmalıdır?” sorularını sormuş ve cevap olarak, “Biz okullardan çıkacak
kuşağın onur sahibi olmasını, adil, cesur, görev bilinci yüksek ve namuslu olmasını kısaca ahlaki
karakterli olmasını istiyoruz.” Demiştir (Akbaş 2008: 10).
Ailede alınan ve okulda devam eden değer eğitimi, bireye kazandırıldığı takdirde, bireyin
hayatı boyunca tüm kararlarını etkileyici bir unsur olarak karşısına çıkacaktır. Dolayısıyla evlilik
öncesi eş seçiminde de bu değerler çok önemli bir yer tutmaktadır.
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Eş seçme her zaman bireyin kendi inisiyatifinde olmayabilir. Kültürümüzde birçok evlilik türü
vardır ve bu evlilik türlerinden bazıları, bireylerin hayatlarını ciddi derecede zorlaştırabilmektedir.
Sezen (2005: 185-195) 33 farklı evlilik türü tanımlamıştır. Bunlardan bazıları şunlardır:
Görücü Usulü İle Evlenme: Gelenekselliğin ağır bastığı yörelerde görülen bir evlenme
biçimidir. Bu evlenme biçiminde kız seçme girişimi, doğrudan doğruya evlenecek gencin annesi,
babası veya diğer yakınları tarafından başlatılmaktadır. Gencin kızı beğenmesi yeterli değildir. Diğer
aile bireylerinin de onayını alması gerekmektedir.
Kız Kaçırma (Düğünsüz Evlenme): Ailelerin evliliğe kesin karşı çıkması durumunda kız
kaçırma olayı gündeme gelir. Bu durum, sosyo-ekonomik ve diğer sebeplerle en çok kız tarafının
engellemesi ile ortaya çıkar.
Başlık Parası Karşılığında Evlenme: Başlık Anadolu'nun birçok yerinde, evlenecek gencin kız
tarafına ödediği paraya denir. Bu ödeme nakit para yanında; altın, ev, bahçe, tarla veya canlı hayvan
(at, koyun, sığır vb.) olarak da gerçekleştirilmektedir.
Oturak Alma Evlilik: Erkeğin kızı zorla kaçırması yanında, kızın bohçasını alarak oğlan evine
gidip oturması durumu vardır ki buna bazı yörelerde, 'oturak alma' denilmektedir. Kütahya, Sivas,
Kastamonu illerinde bu evlilik biçimlerine rastlanılmaktadır.
Baş Örtüsü Kaçırma Yoluyla Evlilik: Hakkari, Van, Ağrı ve Erzurum'un bazı ilçelerinde
rastlanılan bu evliliğin gerçekleştirilmesinde kıza ait bir eşyanın kaçırılması, kızı kaçırmakla eş
tutulmaktadır.
Beşik Kertme Evliliği: Birbirini çok seven eş-dost, komşu veya yakınlar, çocukları henüz
beşikte iken, beşiklerine birer kertme(işaret) vurarak kız ve oğlanın haberi olmadan nişanı
gerçekleştirirler.
Taygeldi Evlilik: Dul bir kadının, "Eski kocasından olan çocuklarını da alarak dul bir erkekle,
ya da dul bir erkeğin eski karısından olan çocuklarını alarak dul bir kadınla yaşamasından doğan
evliliğe denir.
Kuma Getirme Evliliği: Cumhuriyetten önce, karısı kısır olan veya erkek çocuk doğuramayan
erkek, yeniden evlenirdi. Günümüzde büyük kentlerde giderek kaybolan bu adet, Doğu ve Güneydoğu
bölgelerimizin kırsal kesimlerinde hala devam etmektedir.
Berder (Bedel) Evliliği: Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da uygulanan bir evlenme biçimidir.
"Başlık sorununu ve yükümlülüğünü ortadan kaldıran bu tür evlilik; hem kızı hem de oğlu bulunan iki
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ailenin, karşılıklı olarak hem kızlarını hem de oğullarını birlikte evlendirmeleri suretiyle
gerçekleştirilmektedir.
Ölen Kardeşin Karısıyla Evlenme: Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da rastlanılan bir evliliktir.
Sosyo-ekonomik ve psikolojik nedenlerle gerçekleştirilmektedir. Törelerden kaynaklanan bu evlilik
biçimi, "Namusu başkalarına kaptırmamak" gibi bir anlayışla gerçekleştirilmektedir.
İçgüveyi Evliliği: Erkek çocuğu olmayan, ekonomik durumu iyi bazı aileler, kızı dışarı verme
yerine, damadı "içgüveyi" olarak eve almaktadırlar. Özellikle tek kız çocuğu olan bazı aileler bu yola
başvurmaktadır.
Kan Parası Karşılığı Evlenme: Doğu ve Güneydoğunun kırsal kesimlerinde, öldürülen kişinin
kan bedeli olarak para, altın, ev, tarla yanında kız verildiği de görülmektedir.
Çok Eşli Evlilik: Cumhuriyetten sonra çok eşli evlilik yasaklanmıştır. Eğitim düzeyinin
yükseldiği çevrelerde bu evlenme biçimi ortadan kalmış olmasına rağmen, eğitim düzeyi düşük kırsal
kesimlerde hala devam etmektedir. Temelinde sosyo-ekonomik ve psikolojik nedenler vardır. Daha
çok erkek çocuk sahibi olup bulunduğu çevreye hükmetmek amacı ön planda gelmektedir.
Anlaşmalı Evlilik: Dul kalan kadın veya erkeklerin yaşlılık döneminde gerçekleştirdikleri bir
evlenme biçimidir.
Hileli Evlilik: Kamu kuruluşları sigorta veya bağ-kurdan emekli olan yaşlı erkeklerin dul
olanlarının maaşlarının öldükten sonra bir yakını tarafından alınması için başvurulan evlilik biçimidir.
Tercihli Evlilik: Bu evlenme biçiminde, kız ve oğlan evlendirilmeleri konusundaki yetkiyi aile
büyüklerine vermişlerdir. Görücü usulü ile evlilikten farklı yönü, kız ve oğlanın aynı çevreden
olmaları ve önceden birbirlerini tanımalarıdır.
Farklı Mezhep Evliliği: Evliliklerin gerçekleştirilmesi sırasında karşılaşılan engellerin başında
din ve mezhep farklılıkları gelmektedir. Buna rağmen, birbirini seven bazı gençler, bu engelleri aşıp
mutlu evlilikler kurabilmektedirler
Metres Edinme Evliliği: Büyük kentlerde yaşayan eğitimsiz zenginler arasında; refah ve
zenginlik göstergesi olarak "metres edinme" modası görülmektedir. Her türlü bakım ve masrafı
üstlenilen başka bir evde ikame ettirilin ikinci bir kadınla sürdürülen gayr-i meşru ilişkidir.
Muta Evliliği: Geçici bir süre için yapılan evliliktir. Daha çok İran'da uygulanan bu evlenme
biçiminin, Türkiye' de bazı çevrelerde gerçekleştirildiği görülmektedir.
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Dış Güveyi Evliliği: Son zamanlarda, bir Japon televizyonunun çöpçatan aracılığı ile
Türkiye'ye eş seçmeye gelen Kuni Nakazon' a gösterilen aşırı ilgi, Türk erkeklerinin "dış güveyilik"
konusuna ilgi duyduklarını, hatta istekli olduğunu ortaya çıkarmıştır.
Dul Evliliği: Karısından boşanmış veya karısı ölmüş bir erkeğin, yine kocasından boşanmış
veya kocası ölmüş bir dul kadınla evlenmesidir
Tanışıp Anlaşarak Evlenme: Büyük kentlerde ve eğitim düzeyinin yükseldiği çevrelerde en
yaygın olan evlenme biçimidir. Kız ve erkek belli bir süre arkadaşlık yaparak birbirlerini iyice
tanıdıktan sonra gerçekleştirdikleri evlenme biçimidir.
Televizyon Evliliği: Bazı televizyon kanallarınca yürütülen reyting amaçlı bir evlenme
biçimidir.
Bu tanımlamalar, hem ülkemizde, hem de dünya üzerinde var olan evlilik türlerini net biçimde
ortaya koymaktadır. Tanımları verilen evlilik türleri incelendiğinde, bu evlilik türlerinin tamamında
bireylerin almış olduğu değer eğitimi net bir biçimde görülmektedir. Bireylerin, yapacakları evlilik
türüne, sahip oldukları değer yargıları doğrultusunda karar verdikleri görülmektedir.
1.1.Araştırmanın Amacı
Bu araştırmanın amacı, Türk toplumunda, bireyin doğumundan itibaren almaya başladığı
değer eğitiminin, bireyin evlilik öncesi eş seçimine ve evlilik sürecine ne şekilde etki ettiğini ortaya
çıkarmaktır. Bu amaç doğrultusunda da Türk toplumunun evliliğe yönelik değer yargıları farklı bir
açıdan tespit edilecek ve toplumun evliliğe bakışına olumlu katkı sağlayacaktır.
1.2.Alt Amaçlar

•

Medeni durum açısından, evlilik yapılacak kişide bakirlik/bakirelik özellikleri önemli midir?

•

Cinsiyet açısından, evlilik yapılacak kişide bakirlik/bakirelik özellikleri önemli midir?

•

Evlilikte cinsiyet açısından, eşlere düşen görevler arasındaki fark var mıdır?

•

Cinsiyet açısından, evliliğin toplum açısından önemi nelerdir?

•

Cinsiyet açısından çocuğun evlilikteki rolü arasındaki farklar nelerdir?

•

Evliliğin tanımı, cinsiyet açısından farklılık göstermekte midir?
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•

Bireylerin, evlenecekleri insanların ilk dikkat ettikleri özellikleri arasında cinsiyet açısından
fark var mıdır?

•

İnsanların boşanma sebepleri arasında cinsiyet açısından anlamlı bir fark var mıdır?
2.YÖNTEM
Bu araştırma, betimsel nitelikli bir çalışmadır. Betimsel çalışmalar, adından da anlaşılacağı gibi,

çalışılan olguya ilişkin özellikleri betimlemek amacıyla yürütülür (Borg, Gall ve Gall, 1993).
2.1.Çalışma Grubu
Bu araştırma, 2016–2017 eğitim-öğretim yılında, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi
Eğitim Fakültesinde öğrenim görmekte olan ve mezun olup KPSS’ye hazırlanan 184 öğretmen
adayının katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada gönüllülük esas alınmış ve katılımcıların
kimlikleri gizli tutulmuştur. Katılımcıların cinsiyeti, yerleşkesi ve katılım türü çeşitlilik
göstermektedir. Katılımcıların kişisel özellikleri ayrıntılı biçimde Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1: Katılımcılara ait kişisel özellikler
Cinsiyet
Medeni durum
Öğrenim durumu
Doğduğu il

Erkek
55
Evli

Bayan
129
Bekar

42
Öğrenci
136
Isparta
64

142
Mezun
48
Diğer
120

2.2.Verilerin Toplanması
Bu araştırmadaki veriler, araştırmacı tarafından geliştirilen, açık uçlu sorulardan oluşan “Yarı
Yapılandırılmış Görüşme Formu” ile elde edilmiştir. Yarı yapılandırılmış görüşmede araştırmacı,
konuyla ilgili önceden belirlemiş olduğu sorular ile görüşmeyi gerçekleştirir. Görüşmede soruların
sırasında ve soruların soruluş biçiminde değişiklikler yapılabilir. Ayrıca görüşme sırasında, konunun
akışına göre araştırmacı tarafından soru eklenebilir ya da çıkarılabilir. Form hazırlanırken ilk olarak
literatür taranmış ve ön uygulama için görüşme soruları oluşturulmuştur. Oluşturulan forma yönelik
üç öğretim üyesinden uzman görüşü alınmıştır. Uzman görüşlerinden elde edilen dönütler ışığında
bazı sorular formdan çıkarılmış ve ön deneme 20 kişi üzerinde uygulanmıştır. Yapılan son
düzenlemeler sonrasında forma nihai şeklini almıştır.
Araştırmanın güvenirliğini artırmak için kullanılan stratejinin nasıl kullanıldığı belirgin halde
verilmiş ve bu şekilde diğer araştırmacıların da bu stratejiyi benzer bir biçimde kullanabilmesine
olanak tanıması öngörülmüştür (Silverman, 2000). Araştırmacı izlediği aşamaları ayrıntılı ve açık bir
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biçimde rapor ederek araştırmanın dış güvenilirliğini; araştırma sonuçlarını kendi bakış açısıyla
okuyucuyu ikna etme çabası güderek de araştırmanın iç güvenilirliğini önemli ölçüde arttırmıştır
(Türnüklü, 2001; Robson, 1999).
2.3.Verilerin Analizi
Araştırmada toplanan nitel verilerin analizinde betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Betimsel
analiz yapılmasındaki amaç, elde edilen bulguları düzenleyerek yorumlamak ve anlam bütünlüğü
içinde okuyucuya sunmaktır. Bu amaçla elde edilen veriler, önce mantıklı ve anlaşılır bir biçimde
betimlenmiş, daha sonra bu betimlemeler yorumlanmıştır. Yıldırım ve Şimşek’in (2005) ifade ettikleri
gibi betimsel analiz dört adımda gerçekleştirilmiştir.
•

Araştırma sorularından ve görüşme ve/veya gözlemde yer alan boyutlardan yola çıkarak veri
analizi için bir çerçeve oluşturulmuştur.

•

Bu çerçeveye göre veriler işlenmiştir. Daha önce oluşturulan çerçeveye göre elde edilen veriler
okunmuş ve organize edilmiştir. Bu aşamada veriler tanımlama amacıyla seçilmiş, anlamlı ve
mantıklı bir biçimde bir araya getirilmiştir.

•

Bulgular ve organize edilmiş veriler tanımlanmıştır.

•

Bulgular yorumlanmıştır. Bulgular arasında neden sonuç ilişkileri açıklanmıştır.
3.BULGULAR
Katılımcılara uygulanan görüşme formundan elde edilen veriler analiz edilerek başlıklar

halinde toplanmış ve tablo haline getirilmiştir. Her alt amaca ait tablo, kendi içinde yüzdelik dilimlere
ayrılarak değerlendirilmiştir. Uygulanan görüşme formundan elde edilen cevaplar incelendiğinde, şu
bulgulara ulaşılmıştır:
Tablo 2: Evlenilecek kişide Bakirlik/Bakirelik özelliğine bakma durumu
Evli
Bekar
Toplam

Erkek
Frekans
14
25
39

Bayan
Frekans
22
73
95

Yüzde
%93
%65
%69

Yüzde
%81
%72
%73

Tablo 2’de “Medeni durum açısından, evlilik yapılacak kişide bakirlik/bakirelik özellikleri
önemli midir?” ve “Cinsiyet açısından, evlilik yapılacak kişide bakirlik/bakirelik özellikleri önemli
midir?” alt amaçlarının sonuçlarına ulaşmaya yönelik bilgiler yüzdelere ayrılarak analiz edilmiştir. Bu
bulgulara dayanarak, evli erkek (%93) ve evli bayanların (%81), bekar erkek (%65) ve bekar
bayanlara (%72) oranla evlenecekleri kişide bakirlik veya bakireliğe daha fazla dikkat ettikleri
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sonucuna varılmıştır. Bu sonucun ortaya çıkmasındaki sebepler yorumlanacak olursa, evli bireylerin
bekarlara nazaran beraber oldukları kişiyi çok daha fazla sahiplenmesi, bunun getirisi olarak empati
yapabilmesi ve kafasındaki evlilik değerini tam olarak oturtmuş olması şeklinde yorumlanabilir. Bekar
bireyler henüz evlilik hayatında tecrübeli olmadıkları ve dolayısıyla o sahipleniş düzeyine ulaşmamış
oldukları için bu sonucun ortaya çıkmış olması gayet doğal bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır.
Ayrıca bireylerin almış oldukları değer eğitiminin, verdikleri cevaplara büyük ölçüde etki ettiği bir
gerçektir.
Tablo 2’yi cinsiyet açısından değerlendirilecek olursak, bayan öğretmen adaylarının (%73),
erkek öğretmen adaylarına göre (%69) evlenecekleri bireyde bakirlik veya bakirelik özelliklerine daha
fazla önem verdiği sonucuna ulaşılmaktadır.
Tablo 3:Eşlere düşen görevler (Erkek öğretmen adayları)
Erkek
Özellik
Sahip çıkma
Sınır koyma
Sadakat
Sabır
Para
Sevgi
Sorumluluk
Saygı
Anlayış
Yemek

Frekans
16
2
8
4
8
10
8
4
2
2

Yüzde
%25
%3
%12
%6
%12
%15
%12
%6
%3
%3

Bayan
Özellik
İdare etmek
Sınır koyma
Sadakat
Sevgi
Yemek
Para
Sabır
Sorumluluk
Saygı
Anlayış
Çocuk yetiştirme

Frekans
12
2
9
9
4
3
4
2
5
2
4

Yüzde
%21
%3
%16
%16
%7
%5
%7
%3
%9
%3
%7

Frekans
29
17
7
5
8
1
3
8
1
4
2
1
1
5
1
3

Yüzde
%30
%18
%7
%5
%9
%1
%3
%9
%1
%4
%2
%1
%1
%5
%1
%3

Tablo 4: Eşlere düşen görevler (Bayan öğretmen adayları)

Erkek
Özellik
Anlayış
Koruyucu
Sevgi-Saygı
Ekonomi
Sorumluluk
Sadakat
İlgi
Güven
Fedakar
Hoşgörü
Çalışmak
Görev paylaşımı
Maddi – manevi doyum

Frekans
1
21
33
4
12
18
2
4
1
1
1
1
1

Yüzde
%1
%21
%33
%4
%12
%18
%2
%4
%1
%1
%1
%1
%1

Bayan
Özellik
Saygı
Sadakat
Sevgi
Davranış
Evin temeli
Görev paylaşımı
Hoşgörü
Sorumluluk
Sahiplenme
Anaç
Güven
Huzur
Anlayış
Düzen
Destek
İlgi

Tablo 3’te “Evlilikte cinsiyet açısından, eşlere düşen görevler arasındaki fark var mıdır?” alt
amacına yönelik bulgular analiz edilmiştir. Erkek ve bayan öğretmen adaylarının cevaplarına ait
bulgular ayrı ayrı tablolaştırılmıştır. Erkek öğretmen adaylarının verdiği cevaplar değerlendirildiğinde,
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evlilikte erkeğin görevleri arasında en fazla yer tutan cevap sahip çıkma (%25) olarak göze
çarpmaktadır. Bu sonucu Türk kültüründe ve değerlerimizde sürekli bahsedilen “evin direği” sözü ile
bağdaştırmak hiç de yanlış olmayacaktır. Çünkü evi derleyip toparlayan, kanatlarını eşinin ve
çocuklarının üzerine geren ve onları koruyup kollayan babadır. Bunun hemen ardından göze çarpan bir
diğer özellik sevgi (%15)’dir. Sevginin ardından ise %12’lik yüzdeler ile sadakat, para ve sorumluluk
gelmektedir. Bu sonuçlara bakıldığında, erkek öğretmen adaylarının, evlilikte erkeğin görevleri
konusunda, geçmişten güzümüze almış oldukları değer eğitiminin yansımalarını görmek hiç de zor
değildir. Değerlerimizde evin reisi; ailesine sahip çıkan, koruyup kollayan, sevgi gösteren, evinin
geçimini sağlayan ve sorumluluk sahibi bireylerdir. Dolaysıyla bu sonuçlar, verilen cevaplarda
bireylerin almış olduğu değer eğitiminin etkilerini açık bir şekilde ortaya koymaktadır.
Tablo 3’e göre erkek öğretmen adaylarına göre, bayanların evlilikteki görevleri analiz
edildiğinde %21 ile idare etme özelliği en ön planda tutulan özellik olarak karşımıza çıkmaktadır. Evi
temizleyen, yemeği yapan, her eşyanın yerini bilen, çocuklara bakıp besleyip büyüten bayanlar,
şüphesiz ki idare etme noktasında ellerine su dökülemeyecek bireylerdir. Değerlerimizde de bayana,
özellikle de anneye verilen değer bu analizi haklı çıkarmaktadır. Analiz sonuçlarında kadının
evlilikteki görevi ile ilgili en çok öne çıkan diğer özellikler ise %9 ile sadakat ve sevgi’dir. Erkeğin
evlilikteki görevlerinin analizinde de ön plana çıkan bu özellikler, değer eğitimimizde önemli yer
tutmaktadır, dolayısıyla yaşantılarımızı etkileyen en önemli etkenlerden biri olarak karşımıza
çıkmaktadırlar.
Tablo 4’ te ise bayan öğretmen adaylarının cevapları ana başlıklar altında toplanmış ve analiz
edilmiştir. Bu analizlerden yola çıkarak, bayan öğretmen adaylarına göre, evlilikte erkeklere düşen
görevlerden sevgi-saygı (%33), koruyucu (%21) ve sadakat (%18) başı çekmektedir. Bayanlara düşen
görevlerde de saygı (%30) ve sadakat (%18) ön plana çıkmaktadır.

Bu sonuçlar, Tablo 3’ün

analizinde de ön plana çıkan sahip çıkma, sadakat ve sevgi gibi özellikler ile paralellik göstermektedir.
Buradan yola çıkarak, erkek ve bayan öğretmen adaylarının, eşlere düşen görevler ile ilgili olarak
benzer düşünceler içinde oldukları sonucuna ulaşılabilir.
Tablo 5: Evliliğin toplum açısından önemi
Erkek
Özellik

Sağlıklı nesiller yetiştirme

Değer yargılarına sahip çıkma
Ahlak
Argo
Aile
Düzen

Frekans
9
11
10
2
13
5

Yüzde
%18
%22
%20
%4
%26
%1

Bayan
Özellik
Huzur
Devamlılık
Düzen
Kalite
Kabul görme
Aile
Toplum baskısı
Gözü Dışarıda olmama
Birlikte yaşama
Ahlak
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Frekans
5
9
8
11
1
8
7
5

Yüzde
%6
%11
%10
%14
%1
%10
%9
%6

2
3

%3
%4
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Çocukları iyi yetiştirme
Örf ve adet
Toplumu oluşturma
Toplumsal davranışlar
Saygınlık
Din
Gelişme
Yasal beraberlik

2
1
8
3
4
1
1
1

%3
%1
%10
%4
%5
%1
%1
%1

Tablo 5’de evliliğin toplum açısından önemi cinsiyet açısından değerlendirilerek, cevaplardaki
farklar ortaya konulmaya çalışılmıştır. Aile, erkek öğretmen adaylarının verdikleri cevaplarda %26,
bayanlarda ise %10 ’luk yüzdeler ile ön plana çıkmaktadır. Aile olmak hem kültürümüzde, hem de bu
kültürün bize katmış olduğu değerlerimizde çok önemli bir yere sahiptir. Aile; mutluluktur, aile;
kaledir, en önemlisi aile; birbirini seven insanların birlikteliğidir. Dolayısıyla öğretmen adaylarının
verdiği cevaplar kültürümüzü birebir yansıtmakta ve alınan değer eğitiminin yansımalarını net bir
biçimde ortaya çıkarmaktadır.
Erkek öğretmen adaylarının cevaplarında dikkat çeken bir diğer madde ise, değer yargılarına
sahip çıkmadır (%22). Bireylerin geçmişten günümüze getirmiş oldukları değerler, yaşamın her anında
karşılarına çıkmaktadır. Okulda, işte veya evde insan her an bu değerler ile yaşar ve bu değerlerin
etkisinde hareket eder. Doğal olarak evlilik gibi büyük bir karar alınırken, bu değer yargıları kendini
gösterir ve bireyi, benimsediği değer doğrultusunda kararlar almaya yönlendirir. Kültürümüzde
ailenin, kutsal bir yapı olduğunu düşünecek olursak, değer yargılarının bireyi evliliğe sürüklemesinin
çok doğal bir sonuç olduğu sonucuna ulaşabilir ve bu analizin objektif bir sonuç olduğunu kabul
edebiliriz. Bayan öğretmen adaylarının cevaplarında ise ailenin yanında kalite (%14), devamlılık
(%11), düzen (%10), toplumu oluşturma (%10) ve toplum baskısı (%9) maddeleri dikkat çekmektedir.
Tablo 6: Çocuğun evlilikteki rolü
Erkek
Özellik
Sorumluluk
Öz veri
Uzlaştırıcı
Mutluluk
Neslin devamı
Bağlılık

Frekans
3
2
4
13
10
26

Yüzde
%5
%3
%7
%22
%17
%45

Bayan
Özellik
Hayata renk katma
Bağlılık
Sosyal baskı
Sorumluluk
Neşe
Evliliğin
devam
etme sebebi
Huzur
Aile
Değer
Hediye

Frekans
20
29
2
3
26
7

Yüzde
%20
%29
%2
%3
%26
%7

5
2
3
4

%5
%2
%3
%4

Tablo 6’da öğretmen adaylarının, “çocuğun evlilikteki rolü nedir?” sorusuna verdikleri
cevapların başlıklar şeklinde analizine yer verilmiştir. Erkek öğretmen adayları en fazla bağlılık
(%45), mutluluk (%22) ve neslin devamı (%17) cevaplarını vermişlerdir. Bayan öğretmen adaylarında
ise en fazla bağlılık (%29), neşe (%26) ve hayata renk katma (%20) cevapları bulunmaktadır. Bu
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cevaplar analiz edildiğinde hem erkek hem de bayan öğretmen adaylarının, çocuğun evlilikteki rolüne
ilişkin bağlılık ve mutluluk paralelinde cevaplar verdikleri görülmektedir. Bayan ve erkek bireylerin
cevapları birbirleri ile karşılaştırıldığında da çocuğun evlilikteki rolüne ilişkin cevaplarının yüksek
oranda benzerlik gösterdiği görülmektedir.
Tablo 7: Evliliğin ne anlama geldiğine dair düşünceler
Erkek
Özellik
Menfahat
Güven
Monotonluk
Bütünleşme
Mutluluk
İbadet
Birliktelik
Mecburiyet
Paylaşma
Aşk
Tecrube
Değişiklik
Katlanmak
Aile
Bağlılık
Zulüm
Sorumluluk

Frekans
1
2
1
3
8
4
5
4
9
3
1
1
2
2
1
1
1

Yüzde
%2
%4
%2
%6
%16
%8
%10
%8
%18
%6
%2
%2
%4
%4
%2
%2
%2

Bayan
Özellik
Sevmek
Menfahat
Aile
Anlaşamamak
İhtiyaç
Aşk
Zenginlik
Zorunluluk
Kolaylık
Paylaşma
Toplum baskısı
Huzur
Sorumluluk
Yasal beraberlik
Uyum
Bağlılık
Saygı
Mutluluk
Güven
Kutsal
Müşterek
Düzen

Frekans
26
6
3
1
2
1
1
1
1
42
1
3
1
1
1
3
5
5
2
1
6
6

Yüzde
%22
%5
%3
%1
%2
%1
%1
%1
%1
%35
%1
%3
%1
%1
%1
%3
%4
%4
%2
%1
%5
%5

Tablo 7’de öğretmen adaylarının evlilik ne demektir sorusuna verdikleri cevaplar analiz
edilmiştir. Erkek öğretmen adaylarında paylaşma (%18), mutluluk (%16) ve birliktelik (%10), bayan
öğretmen adaylarında ise paylaşma (%35) ve sevmek cevapları (%22) ön plana çıkmaktadır. Evliliği
Özgüven (2009:19); karşı cinsten iki kişinin birlikte yaşamak, yaşantılarını paylaşmak, çocuk yapmak
ve yetiştirmek gibi amaçlarla bir araya gelmesiyle oluşturdukları bir kurum olarak tanımlamıştır.
Bayan ve erkek öğretmen adaylarının verdikleri cevaplar da hem bu tanım ile hem de birbirleri ile çok
yakın benzerlik göstermektedir.
Tablo 8: Evlenilecek insanda ilk dikkat edilmesi gereken özellikler
Erkek
Özellik
Ahlak
Kültürlü
Giyim
Dış görünüş
Para
İç güzelik
Dürüstlük
Sadakat
Davranış

Frekans
9
1
1
5
2
6
3
6
4

Yüzde
%17
%2
%2
%10
%4
%12
%6
%12
%8

Bayan
Özellik
Zeki
Edep
Dürüst
Dünya görüşü
Davranış
Çocuk sahibi olma
Hislerine
Merhamet
Güven
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Frekans
3
5
6
4
12
1
4
2
10

Yüzde
%3
%5
%6
%4
%11
%1
%4
%2
%10
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Saygı
Nabız
Düşünce
Hoşgörü
Anlayış
Samimiyet
Karakter
Güven

3
1
1
3
2
1
4
1

%6
%2
%2
%6
%4
%2
%8
%2

Dış görünüş
Konuşma
Karakter
Dini görüş
Saygı
Sevgi
Samimiyet
Değer vermesi
Göz
Özgürlük
Meslek

2
4
17
6
17
2
2
3
1
1
1

%2
%4
%16
%6
%16
%2
%2
%3
%1
%1
%1

Tablo 8’de öğretmen adaylarına sorulan “evleneceğiniz insanda ilk neye dikkat edersiniz?”
sorusuna verilen cevaplar analiz edilmiştir. Verilen cevaplarda en fazla ahlak ( %17), sadakat (%12),
iç güzellik (%12) ve dış görünüş (%10) yer almaktadır. Bayan öğretmen adaylarının cevapları analiz
edildiğinde ise Değer eğitimi kapsamında belki de ebeveynlerin çocuklarına ilk aşılamak istedikleri
değer ahlaktır. Bu da evlilik çağına gelmiş bireylerde, eş seçiminde ilk dikkat edilecek unsur olarak
öne çıkmaktadır.
Bayan öğretmen adaylarının cevapları incelendiğinde, karakter (%16), saygı (%16), davranış
(%11) ve güven (%10) en fazla verilen cevaplardır. Erkek öğretmen adaylarının cevaplarında da
dikkat çeken ahlak kavramı, bayan öğretmen adaylarının cevaplarında farklı başlıklar altında kendini
göstermiştir.
Tablo 9: İnsanların boşanma nedenleri
Erkek
Özellik
Sevgi – saygı eksikliği
Şiddet
Tek eşlilik
Aile
Sıkılma
Anlaşamama
İktidar
Yalnız kalma
Değerler
Maddiyat
Aldatma
Din

Frekans
14
6
2
4
3
19
3
2
4
5
2
3

Yüzde
%21
%9
%3
%6
%4
%28
%4
%3
%6
%7
%3
%4

Bayan
Özellik
Sevgi – saygı eksikliği
Maddiyat
Aldatma
Şiddet
Anlaşamamak
Cahillik
Güven

Frekans
30
2
7
8
6
2
7

Yüzde
%48
%3
%11
%13
%10
%3
%11

Tablo 9’da “insanların boşanma sebepleri arasında cinsiyet açısından anlamlı bir fark var
mıdır?” sorusuna verilen cevaplar analiz edilmiştir.
Erkek öğretmen adayları en fazla anlaşamama (%28), sevgi ve saygı eksikliği (%21)
cevaplarında yoğunlaşmışlardır. Bayan öğretmen adayları ise sevgi ve saygı eksikliği (%48), şiddet
(%13), aldatma (%11), güven (%11) ve anlaşamama (%10) cevaplarını vermişlerdir. Hem bayan hem
erkek bireylerin, insanların boşanma sebepleri ile ilgili cevaplarında ortak olarak sevgi-saygı eksikliği
ve anlaşamamayı gösterdikleri sonucuna ulaşılmıştır. Ancak verilen diğer cevaplarda farklılıklar göze
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çarpmaktadır. Özellikle bayan öğretmen adaylarının vermiş oldukları şiddet cevabı dikkat çekici bir
sonuçtur. Değerler kapsamında değerlendirilecek olursa da, değerlerimize son derece ters bir davranış
olarak karşımıza çıkmaktadır.
4.TARTIŞMA VE SONUÇ
Süleyman Demirel Üniversitesinde öğrenim görmekte olan ve mezun olup KPSS’ye
hazırlanan öğretmen adaylarının, kendilerine uygulanan görüşme formunda vermiş oldukları cevaplar
yardımıyla hazırlanan bu çalışmada, evlilik değerinin Türk toplumu açısından, değer eğitimi
bağlamında analizinin yapılması amaçlanmıştır. Yapılan çalışma doğrultusunda, şu sonuçlara
ulaşılmıştır:
Son yıllarda toplumun huzur ve devamlılığını sağlamada çok önemli yer tutan değerler
üzerinde sıkça durulmakta (Özsoy, 2007) ve yapılan çalışmalar gittikçe artmaktadır (Gündüz, 2014;
Ülger, 2012; Tahiroğlu, 2011; Çengelci, 2010; Yiğittir, 2009; Aladağ, 2009; Keskin, 2008; Ulusoy,
2007; Dilmaç, 2007; Akbaş, 2004). Çünkü değerlerimiz toplumun devamlılığı açısından önemlidir.
Değerler, toplumu oluşturan bireylere, nelerin önemli olduğunu, nelerin tercih edilmesi gerektiğini ve
kısaca nasıl yaşanılması gerektiğini belirtir (Akbaş, 2008: 10). Değer eğitiminin doğru ve yeterli
düzeyde alınamaması, yaşamı boyunca bireyi ve o bireyin çevresindeki insanları birçok olumsuzluk ile
karşı karşıya bırakacaktır. Ülkemizde de gittikçe artan ve toplumsal huzuru bozan birçok olay
görülmekte ve bu olayları gerçekleştiren kişilerin değerler konusunda yeterince eğitilemedikleri
anlaşılmaktadır (Yazıcı, 2006: 500). Hemen hemen her konuda karşımıza çıkan bu değerlerin
kazanılması, bireylere küçüklükten itibaren ebeveynleri aracılığıyla başlayıp, okul ile devam eden bir
eğitim süreci gerektirir.
Değer eğitimi ailede başlar. Aile kurumunun başlangıç noktası ise evliliktir. Toplumların
varlıklarını devam ettirebilmesi, çocukların o toplumun inançları ve değerleri doğrultusunda
yetiştirilmesine bağlıdır. Bu sebepten ötürü aile kurumu, toplumlar için çok önemli bir görevi yerine
getirmektedir (Türkiye’de Aile Değerleri Araştırması Kitabı, 2010).

Topluma faydalı, değerlerinin

farkında olan bireyler yetiştirmek, bu evliliklerden meydana gelecek çocukların güzel bir değer
eğitiminden geçmesiyle sağlanacaktır. Hedeflenen değerlere ulaşmada çocuklar, ilk olarak ailesini
örnek alır. Dolayısıyla, aile içerisinde ebeveynlerin hem çocuğa, hem de birbirlerine karşı tutum ve
davranışları son derece önem arz etmektedir.
Ailede alınan değer eğitimini, çocuğun okula başlaması ile okuldaki değer eğitimi izler.
Eğitim kurumlarının genel hedefleri incelendiğinde birçoğunun vatansever olma, temiz olma, sağlığına
dikkat etme, düzenli olma, adil olma, yaratıcı olma, girişimci olma gibi birçok değer içerdiği
görülmektedir. Eğitim kurumları bunlar ve benzeri değerler ile öğrencilere nelerin önemli olduğunu ve
nasıl yaşanması gerektiği konusunda rehberlik eder (Akbaş, 2008: 10).
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Yapılan çalışmadan elde edilen bulgular doğrultusunda değerlerimizin insan yaşantısının her
anında, atılan her adımda karşımıza çıktığı görülmektedir. Çalışma yapmış olduğumuz öğretmen
adaylarının verdikleri cevaplarda, hem erkek hem de bayan öğretmen adaylarının en sık verdikleri
cevaplar genelde aynı cevaplar olmuştur. Ayrıca verilen bu cevapların kültürümüz ve değerlerimiz ile
paralel doğrultuda olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Cevaplardaki farklılıklar ise, cinsiyet, medeni durum,
o anki ruh hali ve almış oldukları değer eğitimlerindeki farklılıklar gibi değişkenlerden kaynaklanan
farklılıklardır. Sonuç olarak görüşme formu uygulanmış olan öğretmen adaylarının vermiş oldukları
cevaplarda, almış oldukları değer eğitiminin ve kültürlerinin yansımalarına ulaşılmaktadır. Bu da
değer eğitiminin, insan yaşamının en önemli adımlarından biri olan evlilik konusunda, ilk planda
tutulduğu sonucunu vermektedir.
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ÖZET
Yalnızca akademik başarı odaklı eğitim yaklaşımlarının yetersiz kaldığı birçok eğitimcinin hemfikir
olduğu tartışılmaz bir konudur. Günümüz eğitiminde ise giderek etkisini arttırmaya başlayan karakter eğitiminin
yaklaşımının temelinde; bireylerde var olduğu düşünülen iyi ve doğrunun ortaya çıkarılması ve bireyin kişilik
değerlerinin farkına vardırılarak iyi olanların teşvik edilmesi yer almaktadır. Bu araştırmanın amacı, sınıf
öğretmenlerinin karakter eğitimi hakkındaki sahip oldukları görüşleri ortaya koymaktır. Araştırmanın çalışma
grubunu Sivas merkezde bulunan Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilköğretim okullarında görev yapan 12 sınıf
öğretmeni oluşturmuştur. Araştırmada, nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Nitel boyutta sınıf öğretmenlerinin
karakter eğitimine ilişkin düşüncelerini almak için yarı yapılandırılmış mülakat soruları üzerinden görüşmeler
yapılmıştır. Araştırmada elde edilen verilere içerik analizi yapılmış ve veriler kodlanmıştır. Araştırma sonunda
sınıf öğretmenlerinin karakter eğitimi hakkındaki görüşleri içerik analizi sonucunda; öğretmen algısı, öğretmenin
rolü, okul yöneticisinin rolü, ailenin rolü, kitle iletişim araçlarının rolü, din eğitiminin rolü, akademik başarı ile
ilişkisi ve öğretmen önerileri şeklinde kodlara ayrılarak ayrıntılı bir şekilde ortaya konulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Karakter eğitimi, sınıf öğretmenliği

ABSTRACT
It is an undeniable fact for many educationists that educational approaches aimed at academic success
only are inadequate. Character education approach, which has become more and more influential today, is based
on revealing the good and trustworthiness characteristic, which are believed to exist in everyone, and raising
individuals’ awareness about their personality values and encourage the good ones. The study group is composed
of 12 class teachers working at state elementary schools in Sivas city center. Qualitative study method was used.
Semi-structured interview questions were asked to take the views of class teachers about character education.
The data obtained were submitted to content analysis. As a result of content analysis of the views of class
teachers about character education, teacher perception, teachers’ roles, the role of school administrative, the role
of the family, the role of means of mass communication, the role of religious education, academic success and
teachers’ suggestions are revealed in detail.
Key Words: Character education, class teachers
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GİRİŞ
Evrensel ve temel değerleri dikkate almayan bir eğitim anlayışını tartışmaya açmak ve
irdelemek yersizdir. Sadece akademik başarı odaklı eğitim yaklaşımlarının eksik kaldığı birçok
eğitimcinin hemfikir olduğu bir durumdur. Günümüz eğitiminde giderek etkisini arttırmaya başlayan
karakter eğitiminin temelinde insanlarda var olan iyi ve doğrunun ortaya çıkarılmasıyla kişilik
değerlerini teşvik etmek yer almaktadır. Nucci’ye göre (2001) bütün insanların özünde doğal olarak
bulunan iyi ve doğru olanı bulma eğilimi vardır. Tüm insanlar iyi yaşam standartlarına ulaşmak için
çabalarlar. Lickona (1989) ise eğitimin tarih boyunca iki hedefi olduğundan bahsetmiş ve bunları; tüm
dünyadaki bireylerin akıllarını kullanabilmelerine ve iyi birey olabilmelerine yardımcı olmak şeklinde
özetlemiştir (akt. Shields, 2011).
Karakter eğitimi kişinin doğasında var olan bu değerleri ortaya çıkararak onları geliştirmeye
çalışmaktadır (Bakioğlu ve Sılay, 2011) Karakter eğitimi bireylerin yaşamlarında doğru tercih
yapmalarını sağlayacak bilgi beceri ve yetenekleri kazandırabilmek için yapılan kasıtlı eğitim
faaliyetleridir (Ekşi ve Katılmış, 2011).
Brooks ve Kann’a göre (1993) etkili bir karakter eğitiminin uygulanabilmesi için; Öğretmen,
idareci ve ebeveynler sen dili yerine ben dilini önemsemeli, öğretilecek olan erdemlerle ilgili olan
görseller okul koridorlarına renkli afişler ve büyük ekranlarla yansıtılmalı, demokratik ve ılımlı bir
okul iklimi oluşturulmalı, öğretmen, idareci ve ebeveynler kendi davranışları ile örnek teşkil etmelidir
(akt. Arthur, 2001).
Abourjilie’ye göre (2002) etkili bir karakter eğitim programı için; Model olma, okul atmosferi
ve öğretim programı aracılığı ile aktarılmalı, okul, aile ve toplumu işe koşmalı, tüm öğrenme
ortamlarında varolan eğitim materyallerinin, olumlu karakter özelliklerinin anlaşılması ve
geliştirilmesini amaçlayan yeni bir bakış açısıyla kullanılmalı, iyi kararların ve seçimlerin nasıl
yapılacağını öğrenmeli, gelişimsel düzeylerimize ve karakterimize göre, olumlu ilişkiler kurmayı
öğrenmeli, okul kültürünü ve ilişkileri temele almalı, sadece bir program değil, bir süreç olmalı, tam
anlamı ile uygulandığında, kapsamlı bir okul reformu olmalı, araştırmalar, kuramlar ve en önemlisi
öğrenciler, öğretmenler, diğer çalışanlar, aileler ve toplum tarafından desteklenmeli, öğretmenlerin ve
öğrencilerin içlerindeki “en iyi” yi ortaya çıkarmalıdır (akt. Yıldırım, 2007).
Öğretmenler karakter eğitimi konusunda bilgilendirilmeli ve neler yapmaları gerektiğinin
kavranması gereklidir. Karakter eğitiminde temel olan şey erdemliliğin öğretilmesidir. Erdemler;
ahlaki bakımdan her zaman ve sürekli olarak iyi olma eğilimi, iyi ve doğru eylemlerde bulunmaya
yatkın olma durumu. İnsan varlığına en zengin, en gerekli ve dolgun anlamını veren ahlaki niteliklerin
tamamadır. İnsan iradesinin gerektiği takdirde büyük özverilerde bulunmak ve ciddi engelleri aşmak
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pahasına, ahlaki iyiliği amaçlama, iyilik uğruna hareket etme gücü olarak tanımlanmaktadır (Cevizci,
2003).
Okul çocuğun yaşamında karakterini etkileyebilecek öneme sahiptir. Dolayısı ile öğretmenler
karakter eğitiminin merkezinde yer alırlar denebilir. Öğretmenlerin karakterinin temel davranışlarına
saygı, sorumluluk, doğruluk, dürüstlük, nezaket, vatanseverlik vb. eğilmeleri ile etkili karakter eğitimi
oluşturabilir. Ancak karakter eğitiminin başarıya ulaşabilmesi için sadece okul ve öğretmenleri çabası
yeterli olmamaktadır. Onların yanında ailenin ve toplumunda desteğini sağlamak gerekmektedir.
Öğretmenler karakter eğitiminin erdemleri öğretmeye yönelik çaba gösterme olduğunu bilmelidirler
(Gökçek, 2007). Öğretmenlerin karakter eğitimini verebilmeleri için kendi yeteneklerinin farkında
olmaları gerekmektedir. Bu farkındalık öğretmenlere karakter eğitim uygulamasında rehberlik eder
(Bakioğlu ve Sılay, 2011).
Lickona’ya göre (1991) öğretmen etkili bir karakter eğitimi için öğrencilerine sevgi ve saygı
ile yaklaşarak olumlu bir sınıf iklimi oluşturmalı, sınıfta gündelik hayattan ahlaki sorunlara yer
vermeli ve sınıfta özgürce ve adil olarak tartışılmasını sağlamalıdır. Sınıftaki olumsuz davranışları
görmezden gelerek söndürmeli olumlu davranışları da pekiştirerek teşvik etmelidir. Sınıf kuralları
öğrencilerle birlikte nedenleriyle sonuçlarıyla tartışılarak oluşturulmalıdır. Öğretmen olumlu ve
demokratik bir sınıf ortamı oluşturmalıdır (akt. Avcı, 2011). Karakter eğitimi kapsamındaki sınıf
modeline göre, öğretmen model olmalı, rehber olmalı, sevecen bir sınıf ortamı yaratarak ahlaki
disiplini sağlamalı ayrıca demokratik bir sınıf ortamı oluşturmalıdır (Lickona, 1997).
Berkowitz (2002), karakter eğitim programını 7 başlık altında özetlemiştir (akt. Lerner ve
Lapsley, 2007);
1. Çocuğun günlük yaşamdaki arkadaşlarıyla, öğretmenleriyle ve büyükleri ile olan ilişkilerinde
saygılı davranması konusunda telkinler sunularak saygı kavramı oluşturulmalıdır.
2. Çocuğun öğretmen ve ebeveynlerini model aldığı unutulmamalıdır. Çocuğa yanlış model teşkil
edecek davranışlardan sakınılmalıdır.
3. Olumlu karakter oluşturma konusunda bol bol konuşularak nasıl iyi karakter oluşturulmalı
sorusunu düşünmesi sağlanmalıdır.
4. Çocuklara iyi karakter oluşturabilmeleri için fırsatlar sunulmalıdır. Akran arabuluculuk, öğrenci öz
yönetimi, eleştirel düşünme gibi tekniklerle öğrencileri şekillendirmeye çalışmalıdır.
5. Ahlak nedir? Niçin iyi ahlaklı olmalıyız konusunda çocukları düşünmeye sevk etmeli ve
sonrasında bu konuda çocukların birbirleri ile konuşması sağlanmalıdır.
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6. Okul, öğretmen ve ailelerin sık sık bir araya gelerek ortak çalışması sağlanmalıdır.
7. Çocukları anlamaya çalışarak, onların ne kadar değerli olduklarını hissettirerek onlardan
beklediklerimizi onlara belirtmeliyiz.
Bu araştırmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin karakter eğitimi hakkındaki sahip oldukları
görüşleri ortaya koymaktır. Araştırmanın çalışma grubunu Sivas merkezde bulunan Milli Eğitim
Bakanlığı’na bağlı ilköğretim okullarında görev yapan 12 sınıf öğretmeni oluşturmuştur. Araştırma
sonunda sınıf öğretmenlerinin karakter eğitimi hakkındaki görüşleri içerik analizi sonucunda;
öğretmen algısı, öğretmenin rolü, okul yöneticisinin rolü, ailenin rolü, kitle iletişim araçlarının rolü,
din eğitiminin rolü, akademik başarı ile ilişkisi ve öğretmen önerileri şeklinde kodlara ayrılarak
ayrıntılı bir şekilde ortaya konulmuştur.
YÖNTEM
Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Nitel boyutta sınıf öğretmenlerinin
karakter eğitimine ilişkin düşüncelerini almak için yarı yapılandırılmış mülakat soruları üzerinden
görüşmeler yapılmıştır.
Araştırmanın yapıldığı çalışma grubu; Sivas ili merkez ilçe Milli Eğitim Bakanlığına bağlı
olarak görev yapan 12 sınıf öğretmeninden oluşmaktadır.
İlköğretim sınıf öğretmenlerinin karakter eğitimine yönelik görüşlerinin neler olduğu sorusuna
yanıt bulmak amacıyla nitel araştırma yöntemi içerisinde yer alan görüşme türlerinden görüşme formu
yaklaşımından yararlanılmıştır.
Görüşmeleri çözümlemek için öğretmenlerle yapılan görüşmeler kayıt cihazı ile kayıt altına
alınmıştır. Kaydedilen veriler bilgisayar ortamına geçirilerek yazı haline getirilmiştir. Yazı olarak
kaydedilen veriler üzerinde içerik analizi yapılarak kodlar ve temalar oluşturulmuştur.
Verilerin çözümlenme öncesinde genel bir fikir elde edebilmek amacıyla veri seti belirli
aralıklarla okunmuştur. Okumalar neticesinde ise kodlama yapılması sürecine geçilmiştir. Öğretmen
görüşmelerin çözümlenmesi için öncelikle öğretmenlere sıra numarası verilmiştir. Öğretmeneler
görüşme sıralarına göre numaralandırılmıştır. “Görüşme Kaydı: Ö – sıra numarası” şeklinde
tanımlama yapılmıştır.
Veri Toplama Araçları
İlköğretim 3. Sınıf öğretmenlerinin hayat bilgisi dersi programındaki kişisel nitelikler
açısından karakter eğitimine yönelik görüşlerinin neler olduğu sorusuna yanıt bulmak amacıyla nitel
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araştırma yöntemi içerisinde yer alan görüşme türlerinden görüşme formu yaklaşımından
yararlanılmıştır.
Briggs (1986) görüşme yönteminin; bireylerin deneyimlerine, tutumlarına, görüşlerine,
duygularına ve inançlarına ilişkin bilgi elde etmede oldukça etkili bir yöntem olmasından
kaynaklandığını belirtmektedir (akt. Yıldırım ve Şimşek, 2008). Görüşme, kişilerden belli bir konuda
duygu ve düşüncelerini alma etkinliği olarak tanımlanmaktadır (Sönmez ve Alacapınar, 2011).
Araştırmacı tarafından hazırlanan öğretmen görüşme formunda sınıf karakter eğitimine ilişkin
düşüncelerini almak için yarı yapılandırılmış mülakat soruları yer almaktadır. Sorular literatür
taraması yapılarak oluşturulmuştur. Oluşturulan görüşme formunun geçerliliğini sağlamak amacıyla
uzman görüşleri alınmış ve bu doğrultuda gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Öğretmenlerle görüşmeler
2011-2012 eğitim-öğretim yılı yılsonu Haziran ayında, seminer çalışmaları sırasında yapılmıştır. Her
öğretmenle yapılan görüşmeler ortalama 60 dk. ile sınırlı tutulmuştur.
Verilerin Analizi
Görüşmeleri çözümlemek için öğretmenlerle yapılan görüşmeler kayıt cihazı ile kayıt altına
alınmıştır. Kaydedilen veriler bilgisayar ortamına geçirilerek yazı haline getirilmiştir. Yazı olarak
kaydedilen veriler üzerinde içerik analizi yapılarak kodlar ve temalar oluşturulmuştur.
Verilerin çözümlenme öncesinde genel bir fikir elde edebilmek amacıyla veri seti belirli
aralıklarla okunmuştur. Okumalar neticesinde ise kodlama yapılması sürecine geçilmiştir. Öğretmen
görüşmelerin çözümlenmesi için öncelikle öğretmenlere sıra numarası verilmiştir. Öğretmeneler
görüşme sıralarına göre numaralandırılmıştır. “Görüşme Kaydı: Ö – sıra numarası” şeklinde
tanımlama yapılmıştır.
Araştırmada elde edilen verilerin çözümlenmesinde içerik analizi yapılmıştır. İçerik analizi
neticesinde nitel veriler kodlanarak çözümlenmiştir. Kodlar; etikettir, isimdir veya nitelendirmenin
verilmesi işlemidir. Bu veri grupları tek bir kelime olabilir veya küçük ya da büyük veri kümeleri
olabilir (Punch, 2005). İçerik analizi yoluyla verileri tanımlanır ve verilerin içinde saklı olabilecek
gerçekleri ortaya çıkartılır. İçerik analizinde temel olan birbirine benzeyen verileri belirli kavramlar ve
temalar çerçevesinde bir araya getirerek okuyucunun anlayabileceği şekilde düzenleyerek
yorumlamaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2008). Bu amaçla araştırma kapsamında benzer olan kavramlar
bir araya getirilerek temalar halinde verilmiş olup, öğretmen görüşleri araştırmacı tarafından
yorumlanmıştır.
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BULGULAR VE YORUM
Karakter eğitimi öğretmenlerden elde edilen veriler sonucunda; “öğretmen algısı”,
”öğretmenin rolü”, “okul idaresinin rolü”, “ailenin rolü”, “kitle iletişim araçlarının rolü”, “din
eğitiminin rolü”, “akademik başarı ile ilişkisi” ve “öğretmen önerileri” boyutlarında temalara ayrılarak
incelenmiştir. Aşağıda bu alt boyutlar ayrıntılarıyla açıklanmıştır.
Öğretmen Tarafından Algılanma Biçimi
Öğretmenlerle yapılan görüşmeler incelendiğinde, öğretmenler tarafından karakter eğitimi
doğru, yanlış; iyi ve kötüyü ayrıt etmek için yapılan eğitim olarak tanımlandığı görülmektedir.
“Öğrencilere neyin doğru neyin yanlış olduğunu öğretilmeye çalışılması ve öğrencilerde iyi
bir karakter yapısı oluşturmak için verilen çabaların tümüdür.” (Görüşme Kaydı: Ö. 3).
Karakter eğitimi iyi ve kötü davranışın ayırt edilerek iyi davranışın alışkanlık haline getirmeyi
amaçlayan bir yaklaşımdır. Kısaca karakter eğitimi kişilerin iyi ile kötü arasındaki ayırımın farkında
olmasına ve iyi davranışlar sergilemeye çalışmasına ayrıca iyi davranışları takdir etmesini
sağlamaktadır (Bakioğlu ve Sılay, 2011).
“Karakter eğitimi olmasını istediğimiz davranışlarda ya da temel insani davranışlarla da belli
bir standardı yakalamaktır” (Görüşme Kaydı: Ö. 9).
Yukarıdaki verilen görüşme kaydına göre; karakter eğitimi var olması istenen insani
davranışların verilmesi olarak belirtilmektedir. Karakter eğitimi dürüstlük, adil olma, sorumluluk,
kendilerine ve başkalarına saygı, iyi bir vatandaş olma gibi değerlerin toplum tarafından
benimsenmesi gerektiğini ifade etmektedir. Karakter eğitimi kişinin doğasında var olan bu değerleri
ortaya çıkararak onları geliştirmeye çalışmaktadır (Bakioğlu ve Sılay, 2011)
“Bireyin önce kendini sevmesi kendini tanıması, kendine saygı duyması sonra ailesine,
topluma, cumhuriyete, demokrasiye saygı duyulmasını ve bunları tanımasını hedef alan çocukta
eğitimdir.” (Görüşme Kaydı: Ö. 11).
Yukarıdaki verilen görüşme kaydına göre; karakter eğitimi bireyin kişisel özelliklerinin
farkında olarak kendisini ve çevresini tanıyarak ve bu değerlere uygun yaşamını şekillendirmesi olarak
tanımlanmıştır.
Harned’e göre (1999) karakter eğitimi tek bir birey ile başlasa sonunda toplumu inşa eder.
Tokdemir’e göre ise karakter eğitimi vatandaşlık eğitimi, insani değerler eğitimi ve demokratik
değerler eğitimini kapsamaktadır (akt. Uysal, 2008).
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Öğretmenin Rolü
Öğretmenlerle yapılan görüşmeler incelendiğinde, öğretmenlerin karakter eğitimin de çok
önemli bir role sahip oldukları konusunda hem fikir olmuşlardır. Görüşme yapılan öğretmenlerin
tamamı karakter eğitiminde öğretmenin model olması gerektiğini belirtmiştir.
“Karakter bir öğretmen tarafından şekillendirilebilecek bir niteliktir. Eğer öğretmen hoş görülü
ise öğrenci hoş görülü olur. Yani öğretmen öğrenciye model olmalıdır. Öğretmen şekilsel olarak değil
kalpten samimi olarak davranmalıdır. Ben sınıfta çocuk gibiyim. Onlarla birlikte sıraya otururum.
Duygularımı onlara hissettiririm. Onları severim. Benim için akademik bilgi ilk sırada gelmez. Çünkü
çocuk önce sevgiyi almalıdır. Çocuk akademik bilgiyi nasıl olsa alır veya her yerden ulaşabilir.
Öğrenciye şahsiyetinden dolayı değer veriyorum. Her öğrencim sınıfta kendini MEB bakanı olarak
görebilir. O derece özgüvenleri yüksektir.” (Görüşme Kaydı: Ö. 8).
“Öğretmen modeldir ve çok önemli bir role sahiptir. Çocuk ilk defa ailesinden uzak toplulukta
yaşamaya başladığında ilk desteği ve yardımcısı öğretmendir. Öğretmen anne ve babayla
özdeşleştirilerek model alınır. Öğretmen yaptığı her şeyden sorumlu olduğunu bilirse ve buna göre
davranırsa iyi bir model olmuş olur.” (Görüşme Kaydı: Ö. 1).
“Mesela siz çocuğa sözel olarak güzel olmuş derken yüzünüzde aynı ifade olmazsa çocuk
bunu anlıyor ve öğretmeninin dürüst olmadığına karar veriyor. Kısacası öğretmen her yönü ile model
olmalı ve dikkatli davranmalıdır.” (Görüşme Kaydı: Ö. 6).
Karakter eğitimi kapsamındaki sınıf modeline göre, öğretmen model olmalı, rehber olmalı,
sevecen bir sınıf ortamı yaratarak ahlaki disiplini sağlamalı ayrıca demokratik bir sınıf ortamı
oluşturmalıdır (Lickona, 1997).
Okul Yöneticisinin Rolü
Öğretmenlerle yapılan görüşmeler incelendiğinde, okul yöneticilerinin karakter eğitimin de
çok önemli bir role sahip oldukları konusunda hem fikir olmuşlardır. Görüşme yapılan öğretmenlerin
tamamı karakter eğitiminde okul yöneticilerinin model olması gerektiğini belirtmiştir.
“Karakter eğitiminde idareci yönetim olarak örneğin adalet duygusunu oluşturmada model
olmalıdır.” (Görüşme Kaydı: Ö. 6).
Pearson ve Nicholson’a göre (2000) etkili bir karakter eğitim programının okulda
uygulanabilmesi için okuldaki yöneticinin, öğretmenin, personelin, ailelerin işbirliği içinde olması
gerekmektedir. Okulda yöneticisi, öğretmen evde aile bireyleri çocuğa model oluşturmalıdır. Okul
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müdürü okulun genel durumu üzerine odaklanırken öğretmen ise öğrenci ilişkilerine odaklanmalıdır
(akt. Avcı, 2011).
“Şu anki öğrencilere başarıya odaklı bir sistem var bu nedenle davranışlar geri planda kalıyor.
İdarenin yapacağı bir şey yok. İdaredekiler bizden başarı bekliyor eğitimimizle ilgilenmiyorlar, idareci
davranışı takdir etmektense başarıyı daha çok takdir ediyor.”(Görüşme Kaydı: Ö. 5).
Ö-5 ile yapılan görüşmeler incelendiğinde, bazı öğretmenler okul yöneticisinin karakter
eğitimi, kişisel nitelikler ve öğrenci davranışlarından ziyade akademik başarıya yöneldiğini
vurgulamışlardır. Arthur (2001) etkili bir karakter eğitimi için okul idaresinin dürüstlük, güven ve
sorumluluk gibi erdemler sıklıkla tekrarlanmasının önemini belirtmiştir.
“En büyük yapacağı şey öğrenciye değer verdiğini göstermektir. Mesela her ay öğrenciyle
toplantı yaparak oturup 15-20 dakika sohbet etmeli öğrencilerin istek ve şikâyetlerini dinlemeli ve
notlarını tutarak bunları değerlendirmeli öğrenciye geri dönmeli ki öğrenci kendini değerli hissetsin ve
okul bir parçası olduğunu kabul etsin ki okulu sahiplensin ve o davranışları bıraksın” (Görüşme Kaydı:
Ö. 10).
Yukarıdaki verilen öğretmen görüşü incelendiğinde okul yöneticisinin öğrencisine değer
vererek, onu bir birey olarak kabul ederek onun sıkıntılarını dinlemeli, isteklerine ve görüşlerine değer
vermeli kısaca öğrencinin kendini değerli hissetmesini sağlaması gerektiği vurgulanmıştır.
“İdareciler öğretmenden makam olarak üstün olduğu için ödül ve cezada onlar daha ön plana
çıkar ve idarecinin hoşgörülü olması ya da cezalandırıcı söylemleri çocuklardan gizli bir korku
oluşturuyor. Çocuk idarecileri gözlemliyor. Genellikle ödülde mesela; panolara elmalar asılır. İkinci
sınıfta okumasına göre elma biraz daha kızartılır ve elması en fazla kızaran kişi ile hiç kızarmayan
afişe ediliyor. İdareciler çalışırken ve bu şekilde tembel öğrenciyi ayırt etmesiyle olay bitiyor. Biri
gururlanırken diğeri için olay bitiyor. Bunları yapmamak gerekiyor idareci her çocuğun başını
okşamak zorundadır. Sadece başarılılarınkini değil.” (Görüşme Kaydı: Ö. 10).
Yukarıdaki verilen Ö-10 öğretmen görüşü incelendiğinde, yöneticinin disiplin, adalet ve
kontrol gibi mekanizmaları işletmesi gerektiği fakat bunları oluştururken hassasiyetini yitirmeden
yapması gerektiği belirtilmiştir. Yöneticinin vermiş olduğu ödül ve cezanın öğrencilerin genelinde
takip edildiği ve değerlendirildiği görülmektedir.
Ailenin Rolü
Öğretmenlerle yapılan görüşmeler incelendiğinde, ailenin karakter eğitimin de çok önemli bir
role sahip oldukları konusunda hem fikir oldukları görülmüştür. Görüşme yapılan öğretmenlerin
tamamı karakter eğitiminde ailenin model olması gerektiğini belirtmiştir.
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“Ailenin etkisi çok üst düzeyde aile çocuğun ilk eğitimini aldığı yerdir. Çocuk bizim bazı
özelliklerimizi net olarak göremiyor mesela bizim nasıl yattığımızı, nasıl çarşıda bulunduğumuzu,
nasıl davrandığımızı göremiyor ancak ailesini görüyor ve gözlemliyor ve aileyi model alarak
öğreniyor o nedenle çok önemli” (Görüşme Kaydı: Ö. 9).
Yukarıdaki verilen Ö-10 öğretmen görüşü incelendiğinde, çocuğun ilk eğitimini aileden aldığı
ve karakterin yapı taşlarının aile tarafından şekillendirildiği belirtilmiştir. Karakter eğitimin de en
büyük etki aileye aittir. Okul ise ailenin sahip olduğu etkiye sahip değildir. Ancak ailenin
başarısızlığını telafi edebilir (Arthur, 2001).
“Öğrencinin karakterini geliştirmek için baskı uygulamayacaksın, onu suçlamayacaksın ve
onu dinleyeceksin yanlış doğru korkusu olmadan onu dinlemelisin. Tabii ki aile ve çevre önemlidir.
Çocuk aileden ilk eğitimi alır öğretmende üstüne bir şeyler koyarsa karakteri gelişir. Sistem baskıdan
uzak olacak. Baskı olursa çocuğun ruhsal dengesi bozulur. Ailenin kişiliği neyse çocuğa o yansır. Biz
öğretsek de çocuk tatilde geriye dönüyor. Sadece okul çocuğa yetmiyor.” (Görüşme Kaydı: Ö. 7).
Yukarıdaki verilen Ö-7 öğretmen görüşü incelendiğinde; ailelerin çocuklarını korkutmadan,
baskı yapmadan onları dinlemeleri, destek olmaları ve yönlendirmelerinden bahsetmiştir. Ailenin
verdiği eğitimin okulda alınan eğitimden farklı olmaması aksine birbirini desteklemesine vurgu
yapılmıştır.
“En başta yer alan ailedir. Önceden ataerkil aile vardı ve çocuk büyüklerinden birçok şeyi
öğrenebiliyordu. Şimdi çekirdek aile var ve aile ekonomik sorunlarla uğraşırken çocuk yalnızlaşıyor.
Toplumdaki değer yargıları giderek kötüye gidiyor.” (Görüşme Kaydı: Ö. 5).
Yukarıdaki verilen Ö-5 öğretmen görüşü incelendiğinde; aile yapısının günümüz şatlarında
değiştiği ve ekonomik kaygılarla çocuğa ayrılan zamanın azalmasının neticesinde çocukların
yalnızlaştığına vurgu yapılmıştır.
Kevin Ryan aileler için karakterli çocuk yetiştirmenin yollarını çocuklarla geçirilen zamanın
iyi planlanması, örnek olunması, çocuğunuzun nelerle ilgilendiği ve kimlerle görüştüğü konusunda
bilgi sahibi olunması, değerlerle ilgili düşüncelerin çocuklara net bir şekilde ifade edilmesi, gerekli
durumlarda ceza vermekten kaçınılmaması fakat cezanın nedeninin açıklanması, çocukların içtenlikle
dinlenmesi, çocukların öz disiplin, olumlu çalışma alışkanlıkları ve başkalarını önemseme gibi
özellikler geliştirmelerini sağlayacak etkinlikler içinde olmalarının sağlanması olarak özetlemektedir
(akt. Yıldırım, 2007).
Kitle İletişim Araçlarının Rolü
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Öğretmenlerle yapılan görüşmeler incelendiğinde, kitle iletişim araçlarının karakter eğitimin
de çok önemli bir role sahip oldukları konusunda hem fikir oldukları görülmüştür. Görüşme yapılan
öğretmenlerin tamamı kitle iletişim araçlarının kullanımında kontrol mekanizması sağlanması
konusunda hemfikirdirler.
“Kitle iletişim araçları birçok konuda olduğu gibi bu konuda da çok etkilidir. Fakat televizyon
konusunda çok sıkıntı var. Televizyondaki durumlar çoğunlukla gerçek yaşam ile örtüşmüyor ve
ahlaki davranışları etkiliyor. Bence aileler dizi izlerken çocuklar kesinlikle yanlarında bulunmamalı.
İnternete gelince aileler mutlaka filtreleme yapmalılar. Çünkü teknoloji bıçak gibidir ve bıçak adam
öldürmek içinde kullanılabilir elma yemek içinde. Bu anlamda çocuğu doğru yönlendirmek ve dikkat
etmek gerekir. Örneğin bilgisayarı çocuğun odasına koymaktansa herkesin yer aldığı oturma odasına
koymak gibi çözüm yolları üretilmelidir.” (Görüşme Kaydı: Ö. 12).
“Biz teknolojiyi üretmeden hazır bulduk ve hazır bulunan her şey çabuk bozulur. Bilgisayar
sadece chat aracı olarak görülüyor ve özel hayatı deşifre ediliyor. Şimdi ise birçok okula bilgisayarlar
getirildi ve bilgisayar öğretmenleri ile bilgisayarın sadece chat değil bilgiye ulaşma olarak
kullanılıyor. Kitle iletişim araçları ateşe benzer ocak olarak iyi ancak çevreye saçarsan yangın
çıkartırsın. Kötüdür yani niyete bağlıdır. Biz izleyen toplumuz okumaktan çok. Toplumun ne izlediği
başkaları tarafından yönlendiriyor. Size bir anımı anlatayım. Ben Kayserinin bir köyünde görev
yapıyordum ve biz okula römork ile taşınıyorduk ve köyün çocukları da çevrede oynuyorlardı. Bir gün
arkadaş oynayan çocuklara “çocuklar sakın taş atmayın” diye bağırdı. Bunu duyan çocuklar oyunu
bırakarak başladılar taş atmaya yani bize aklına düşürme vardır. Medyada bunu yapıyor toplumda
olmayan olayları bile aklına düşürüyor. En çok etkiye de medya sahip” (Görüşme Kaydı: Ö. 8).
“Günümüzde kitle iletişim araçlarının olmadığı ev yok sayılır. İlköğretim 3.sınıf öğrencileri
çok küçük olmasına rağmen öğrencilerimin neredeyse hepsinin facebook adresleri olduğunu
öğrendim. Çocuk kontrolsüz şekilde bırakılmamalıdır. Mutlaka kontrollü olarak kitle iletişim araçları
kullanılmalıdır.” (Görüşme Kaydı: Ö. 2).
Yukarıdaki öğretmenlerin görüşleri incelendiğinde; kitle iletişim araçlarından televizyon ve
internetin kullanımında gerekli bilinçli bir şekilde düzenlemeler yapılarak kontrolün sağlanması
gerekliliğine vurgu yapıldığı görülmektedir.
Kitle iletişim araçları kişilerin davranış biçimleri üzerinde önemli etkilere sahiptir. Bazı
kişilerin alışkanlık ve davranışlarının değişmesi yeni tutum ve davranış geliştirmelerine neden olur
(Aksaçlıoğlu ve Yılmaz, 2007). Medya da şiddet içerikli sahnelerin sıklıkla tekrarlanması toplumda
şiddet içeren davranışlar yol açmaktadır. Medyanın özellikle çocuklar üzerinde çok önemli etkileri
bulunmaktadır. Mesela; okullarda öğrencilere medya ile ilgili bilinç oluşturularak takip etkileri
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temaları bilinçli olarak seçmeleri sağlanabilir. Ayrıca ailelerde bu konuda bilinçlendirilerek çocukların
takibini yapmaları konusunda desteklenebilir (Gündoğdu, 2010).
Yiğittir (2009) yapmış olduğu çalışmasında; ilköğretim 4. sınıf sosyal bilgiler dersi öğretim
programındaki sağlıklı olmaya önem verme, temizlik, yardımseverlik, bilimsellik, misafirperverlik ve
doğa sevgisi değerleri ile 5. sınıf sosyal bilgiler dersi öğretim programındaki estetik, tarihsel mirasa
duyarlılık, dayanışma, çalışkanlık, doğal çevreye duyarlılık ve akademik dürüstlük değerlerinin
kazanılma düzeyini tespit etmeye çalışmıştır. Araştırma sonucunda; değerler eğitimine program
içerisinde yer verilmesi gerektiği, değerlerle ilgili olumsuzlukların daha çok medya ve toplum
etkilerinden kaynaklandığı, okulda verilen değerlere ile çocuğun okul dışındaki yaşamında karşılaştığı
değerlerin uyuşmadığı ve bundan dolayı da sorunlar yaşandığı, değerler eğitimi sonrasında çocuğun
davranışlarında düzelmelerin olduğu tespit edilmiştir.
“Kitle iletişim araçlarının karakter eğitimi üzerinde olumlu etkisi var biz derslerimizde
projeksiyonla internete bağlanarak ulaşıyoruz. Önemli fazla kişisel niteliklerin gelişmesine internet
çok yardımcı oluyor.” (Görüşme Kaydı: Ö. 6).
Yukarıdaki verilen Ö-6 öğretmen görüşü incelendiğinde; kitle iletişim araçlarının kişisel
niteliklerin kazandırılmasında ve geliştirilmesinde karakter eğitimine destek olduğuna vurgu yapıldığı
görülmektedir.
Din Eğitiminin Rolü
Öğretmenlerle yapılan görüşmeler incelendiğinde, din eğitiminin karakter eğitimin de çok
önemli bir role sahip oldukları konusunda hem fikir oldukları görülmüştür. Görüşme yapılan
öğretmenlerin çoğunluğu karakter eğitimin üzerinde din eğitiminin korkuya dayalı değil sevgiye
dayalı olması gerektiğine vurgu yapmışlardır.
“Din eğitiminde dinin değerlerini ahlak değerlerini mi öğretecek yoksa şekillerini mi vermeye
çalışacağız. Güzel ahlak kavramı öğretilirse bu en güzel davranış olur ve karakterin değişimine olumlu
etkisi olur. “(Görüşme Kaydı: Ö. 8).
Yukarıdaki verilen Ö-8 öğretmen görüşü incelendiğinde; din eğitiminin şekilsel boyutu geride
tutularak davranışsal boyutta ele alınması ve güzel ahlakın oluşturulması üzerinde durulduğu
görülmektedir.
“Din eğitiminin karakter eğitimini doğrudan destekler çünkü çocuk dini severken korkmadan
sevmeli ve çocuğa doğru ol derken bunun neden olduğunu anlatmalı dini tanımalı kurallarının neler
olduğunu anlamalı ve bunu uygulamalı. Din dersleri son zamanlarda içi boşaltıldı din eğitimiyle ilgili
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kısa hikayeler yer alsa videolar yer alsa biz bunları izlettirsek daha başarılı olur.” (Görüşme Kaydı: Ö.
10).
“Bence çok büyük mesela dersin adı din kültür ve ahlak bilgisi önce eğitimdir, öğretim sonra
gelir. Mesela adam doktor oluyor, mühendis oluyor ama eğitim almadıysa rüşvet adam kayırma gibi
olaylar yaşanıyor. Değerler eğitiminin başında da din eğitimi gelir. Biz bu derste manevi değerleri
vermeliyiz yalan söylememeyi, Allah sevgisini, peygamber sevgisini öğretmeliyiz.” (Görüşme Kaydı:
Ö. 12).
Yukarıdaki verilen öğretmenlerin görüşleri incelendiğinde; din eğitimi baskı ve korku ile değil
sevgi boyutuyla ele alınmalı ve çocuklara din eğitimi verilerken hikâyelerden, videolardan vs.
yararlanılması konusuna vurgu yapıldığı görülmektedir.
Etkili bir karakter eğitimi için din eğitimi ile değer ve tutumlar verilmelidir (Arthur, 2001).
Hökelekli’ye göre (2011) her seviyedeki din eğitimi, iyi ve sağlam karakterde kişilikler yetişmesini
öngören bir değerler eğitimine dayanmalıdır. Ezberlenen ve anlamı bilinmeden tekrar edilen dini
bilgilerin öğretimi yerine, iyi insan olmanın doğal şart ve uygulamalarını içine alan bir din eğitimi
anlayışı geliştirilmelidir.
Akademik Başarı ile İlişkisi
Öğretmenlerle yapılan görüşmeler incelendiğinde, öğretmenlerin çoğu akademik başarı ile
karakter eğitimi arasında olumlu ve pozitif bir ilişki olduğunu belirtirken bazı öğretmenler ise
akademik başarı ile karakter eğitimin arasında bir ilişkiden bahsedilemeyeceğine vurgu yapıldığı
görülmektedir.
“Başarılı öğrenciler genellikle öz güveni yüksek olan çocuklar öz saygıda çocuğa saygı
duyacaksın. Öz saygı varsa öz güven ardından gelir. Her şeyin başı sevgi ve sevgi yoksa hiçbir şey
olmaz. Çiçek bile sevgi ile büyüyor. Sevgi yoksa başarı, saygı hiçbir şey olmaz. Milli duyguyu
veremezsen çocuk milletine atasına vatanına duyarsızlaşır. Yani başarılı öğrencilerin özgüveni
yüksektir ve Genelde başarılı öğrencilerde kişisel niteliklerde çok sorun yaşamıyoruz.” (Görüşme
Kaydı: Ö. 7).
Yukarıdaki verilen Ö-7 öğretmen görüşü incelendiğinde; akademik başarı ile karakter eğitimi
birleşenlerinden olan özgüvenin ve kişisel niteliklerin birbirine paralel olarak arttığını yani aralarında
pozitif yönde bir korelasyonun olduğuna vurgu yapıldığı görülmektedir.
Katılmış, Ekşi ve Öztürk (2011) yapmış oldukları çalışmalarında; bir karakter eğitimi
programı geliştirerek bu programın etkililiğini ortaya koymayı amaçlamışlardır. Araştırma sonucunda;
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karakter eğitimi programının öğrencilerin bilgilerini, becerilerini, akademik başarılarını ve
davranışlarını olumlu olarak etkilediği belirlenmiştir.
Sanchez (2007) yapmış olduğu çalışmada; sosyal bilgilerdeki konularla ilişkili doğruluk,
dürüstlük, sadakat, saygı gibi kişisel nitelikleri içeren hikâyeler yazmış ve konularla birlikte bu
hikâyelere yer vermiştir. Bu çalışmanın sonuçlarına göre öğrencilerin bu hikâyeler ile günlük yaşam
arasında olumlu ilişki kurduğu ve etkin vatandaşlık sergilediği ifade edilmiştir. Skaggs ve Bodenhorn
(2006) yapmış oldukları çalışmalarında; karakter eğitiminin öğrenci davranışları ve öğrenci başarısına
olan etkilerini incelemişlerdir. Sonuç olarak karakter eğitimi hedefleri ile öğrenci başarısı arasında
ilişki eksikliği bulunmuştur. Karakter eğitimi hedefleri ile öğrenci davranışları arasında ise olumlu bir
ilişki bulunmuştur.
“Benim tecrübelerime göre bunun bir denklemi yok. Çocuğun başarılı olduğunu görüyorsunuz
ama bakıyorsunuz doğruluk, dürüstlük noktasında sıkıntısı olduğunu görüyorsunuz. Mesela çocuk
baskı ile çalışmış ve başarılı. Ancak bir sınavdan başarısız olunca ailesine mahcup olmamak için
dürüstlükten sapıyor ve yalan söyleyebiliyor. Tam tersi akademik olarak başarısız olup da kişisel
nitelikler ve değerlerin fazlasıyla yerleştiği çocuk var.” (Görüşme Kaydı: Ö. 12).
Yukarıdaki verilen Ö-12 öğretmen görüşü incelendiğinde; akademik başarı ile karakter eğitimi
arasında net bir ilişkiden bahsedilemeyeceğini ve düşünülenin aksine negatif bir ilişkinin bile
olabileceğine vurgu yapıldığı görülmektedir.
Öğrencilerin akademik başarıları ile hayat bilgisi programında yer alan kişisel nitelikleri
kazanmaları açısından bir ilişki olup olmadığına yönelik olarak öğretmenlerin hemfikir olmadıkları
ortadır. Fakat bu noktada pozitif ya da negatif bir ilişki kurulmayacağına inanan öğretmenlerin
çoğunlukta oldukları söylenebilir.
Öğretmen Önerileri
Öğretmenlerle yapılan görüşmeler incelendiğinde öğretmenlerin karakter eğitiminde yalnız
bırakılmaması gerektiği, veli ve yönetici ile olan işbirliğinin arttırılması gerektiği, programın okul dışı
etkinlikleri ile desteklenmesi gerektiği, özel durumu olan (anne baba ayrı, maddi sıkıntılı vs.) çocuklar
için destekleyici programların olması gerektiği gibi öneriler sunmuşlardır.
“Çocukların daha iyi yetiştirilmesi ve eğitilmesi gerekir. Bence teorik derslerin ağırlığı
azaltılarak AB ülkelerindeki gibi yüzme dersleri ve spor dersleri gibi uygulamalı dersler ağırlıklı
olsun. Aksi takdirde sınıfın içerisinde çabuk sinirlenen ve dağılan çocuklar yetiştirmiş oluyoruz.
Çocuklar halk oyunu öğrensinler ve sosyalleşsinler. Kültürel etkinlikleri artırılsın. Sadece sınavlara
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yönelik çocukları yetiştiriyoruz. Sadece sınava yönelik çocuk yetiştirmekten vazgeçersek çocuğun
karakteri daha da gelişir.” (Görüşme Kaydı: Ö. 4).
Yukarıdaki verilen Ö- 4 öğretmen görüşü incelendiğinde; eğitim sisteminin sadece başarıya
odaklı olduğunu belirtilmiş ve çocuğun karakterinin ihmal edilmemesi için başarı odaklı değil de
sosyalliği sağlayacak karakter odaklı bir eğitim sistemi önerisinde bulunulmuştur.
“Karakter eğitimi sadece okulda veya sınıfta olmaz. Mesela çocuklar sosyal hizmetlerin sevgi
evlerine gidebilir ve oradaki çocuklarla temasa geçilebilir. Bir huzur evine gidilebilir ve çocuklar
saygıyı sevgiyi daha iyi öğrenir. Farklı birçok yer ziyaretleri yapılabilir. Yardım kampanyaları
düzenlenebilir. Etkinlik olarak sevgi-saygı köşeleri oluşturulabilir. Sanatsal ve spor etkinlikleri
arttırılabilir. Bu tür etkinlikler sayesinde çocuk birçok olumlu duygu geliştirebilir.” (Görüşme Kaydı:
Ö. 12).
Yukarıdaki verilen Ö-12 öğretmen görüşü incelendiğinde; çocuğun sosyalleşmesi gerektiği ve
bunun sistematik olarak bir program çerçevesinde yapılması gerektiğine vurgu yapıldığı görülmüştür.
Öğretmenlerin görüşleri incelendiğinde etkili bir karakter eğitimi açısından birçok öneride
bulundukları söylenilebilir. Öğretmenin tek başına yeterli olmayacağı ve bu yüzden çevresel desteğin
sağlanması gerekliliğine daha çok vurgu yapıldığı söylenilebilir. Ayrıca öğretmenlerin sınavlar ve
sistemin karakter eğitimindeki bileşenleri de dikkate alması gerekliliği gibi farklı bakış açılarını ortaya
koydukları görülmektedir.
TARTIŞMA VE SONUÇ
Öğretmenlerin “karakter eğitimi” konusuna ilişkin görüşleri incelendiğinde öğretmenlerin
karakter eğitimi konusunda literatürde geçen tanımların içerisinde yer alan bileşenlerin çoğuna farklı
açılardan bakarak değindikleri görülmüştür. Öğretmenler karakter eğitimini tanımlarken; doğru ile
yanlışı ve iyi ile kötüyü ayrıt etmek için yapılan eğitim, öğrencilerin olumsuz davranışlarını
giderilmeye çalışılması ve öğretmenin bu konuda model olması, temel insanı davranışlar konusunda
verilen eğitim veya bireyin kendisine ve topluma sevgi ve saygı duymasını sağlamaya çalışmak,
demokrasi ve cumhuriyete sahip çıkma duygularını geliştirmek gibi tanımlarla açıkladıkları
belirlenmiştir. Öğretmenlerin karakter eğitimi konusunda herhangi bir bilgilerinin olmamasına rağmen
görüş olarak karakter eğitiminin temel taşlarına yönelik vurgular yaptıkları belirlenmiştir.
Öğretmenlerin açıklamalarına paralel olarak Nucci ve Narvaez (2008), karakter eğitiminde iyi
yapılandırılmış bir okul ortamı gerekliliğinden ve çocuğun beceri ve doğru karar vermesini sağlayacak
fırsatlar sunulması gerekliliğinden bahsetmişlerdir.
Öğrencilerin karakter eğitiminde bir öğretmen olarak kendi rollerini değerlendiren
öğretmenlerin tamamı çok önemli oldukları düşüncesinde birleştikleri sonucuna ulaşılmıştır.
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Öğretmenlerin büyük bir çoğunluğu bu düşüncelerine ilave olarak öğretmenlerin model olarak
karakter eğitimine katkı sağlaması gerektiğini sonucuna varılmıştır. Öğretmen bileşeni üzerinde
değerlendirme yapan öğretmenler öğrencilere karakter eğitimi verilirken diğer öğretmenlerle birlikte
işbirliği yapılması gerekliliğine de dikkat çektiği görülmektedir. Berkowitz (2002) karakter eğitim
programını özetlerken çocuğun öğretmen ve ebeveynlerini model aldığını ve çocuğa yanlış model
teşkil edecek davranışlardan sakınılması gerektiğini belirtmiştir (akt. Lerner ve Lapsley, 2007).
Çağatay (2009) yapmış olduğu çalışmasında; öğretmen görüşleri doğrultusunda okulun
öğrencilerin karakter gelişimine ve karakter eğitimine etkisi tespit etmeye çalışmıştır. Araştırma
sonucuna göre; okul, öğrencinin karakterinin gelişmesinde büyük öneme sahiptir. Öğretmenlerin sınıf
içi davranışları ve kullandıkları yöntemler ve okul idareciler de çocuğun karakter gelişimde etkili
olmuştur.
Ailenin öğrencilerin karakter eğitimindeki rolünü değerlendiren öğretmenlerin tamamı ailenin
çok önemli olduğu vurgusunda bulunmuşlardır. Öğretmenlerin çoğu bu düşüncelerine ilave olarak
karakter eğitiminde en önemli faktörü aile olarak belirtmişlerdir. Ayrıca öğretmenler, öğrencilere
karakter eğitimi verilirken ailenin model olması gerekliliğine dikkat çekmişlerdir. Balat ve Dağal
(2006)’a göre ailenin karakter eğitiminde dikkat etmesi gereken esas nokta model olmaktır (akt. Uysal,
2008). Lickona’ya göre (1996) okul, karakter eğitimi çabalarında ebeveynleri ve çevresel imkânları
tam bir ortak olarak görmelidir (akt. Ekşi ve Katılmış, 2011).
Kitle iletişim araçlarının öğrencilerin karakter eğitiminde rolünün değerlendiren öğretmenlerin
büyük bir kısmı karakter eğitiminde kitle iletişim araçlarının çok etkili olduğunu belirtmiştir. Dikkat
çeken diğer bir bulgu ise öğretmenlerin karakter eğitimi açısından kitle iletişim araçlarının
kullanımında kontrol mekanizmasının sağlanması gerekliliğidir. Öğretmenler ayrıca öğrencilerin
karakter eğitiminde etkili olduğuna inanılan kitle iletim araçları içerisinden televizyonun ve internetin
önemli bir role sahip olduğunu belirtmişlerdir. Kitle iletişim araçları kişilerin davranış biçimleri
üzerinde önemli etkilere sahiptir. Bazı kişilerin alışkanlık ve davranışlarının değişmesi yeni tutum ve
davranış geliştirmelerine neden olur (Aksaçlıoğlu ve Yılmaz, 2007).

Medya da şiddet içerikli

sahnelerin sıklıkla tekrarlanması toplumda şiddet içeren davranışlar yol açmaktadır. Medyanın
özellikle çocuklar üzerinde çok önemli etkileri bulunmaktadır. Ayrıca ailelerde bu konuda
bilinçlendirilerek çocukların takibini yapmaları konusunda desteklenebilir (Gündoğdu, 2010).
Din eğitiminin öğrencilerin karakter eğitiminde rolünün değerlendiren öğretmenler, karakter
eğitiminde din eğitiminin çok etkili olduğunu belirtmiştir. Karakter eğitimin üzerinde din eğitiminin
korkuya dayalı değil sevgiye dayalı olması gerektiğini sonucuna varılmıştır. Öğrencilere din eğitimi
verilirken hikâyelerden ve videolardan yararlanılarak verilmesinin daha etkili olacağı bulgusuna
ulaşılmıştır. Marshall, Caldwell ve Foster (2011) yapmış oldukları çalışmalarında; “Karakter Eğitim
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Programı” projesini oluşturmuşlardır. Bu projede ahlak eğitimi ve karakter eğitimi arasındaki ilişki
araştırılmıştır. Program neticesinde ahlak eğitimi ve karakter eğitimi arasında pozitif yönde yüksek bir
ilişki bulunmuştur.
Öğretmenlik hayatlarındaki gözlemlerden yola çıkarak öğrencilerin akademik başarıları ile
hayat bilgisi programında yer alan kişisel nitelikleri kazanmaları açısından bir ilişki olup olmadığını
değerlendiren öğretmenlerin çoğunluğu öğrencilerin akademik başarısı ile kişisel nitelikleri kazanma
konusunda bir ilişkiden bahsedilemeyeceği bulgusuna ulaşılmıştır. Haegerich ve Metz (2009) yapmış
oldukları çalışmalarında; “sosyal ve karakter gelişimi” araştırma programı geliştirmişlerdir. Bu
program neticesinde öğrencilerin akademik başarıda artış gözlenmiştir. Katılmış, Ekşi ve Öztürk
(2011) yapmış oldukları çalışmalarında; bir karakter eğitimi programı geliştirmişler ve araştırma
sonucunda; karakter eğitimi programının öğrencilerin bilgilerini, becerilerini, akademik başarılarını ve
davranışlarını olumlu olarak etkilediğini belirtmişlerdir.
Etkili bir karakter eğitimi nasıl sağlanabileceği konusunu değerlendiren öğretmenler birçok
farklı açıklamada ve öneride bulunmuşlardır. Bu açıklamalar ve öneriler dikkate alındığında
öğretmenlerin karakter eğitiminde yalnız bırakılmaması önerisi, veli - öğretmen işbirliği arttırılmalı
önerisi, öğretmenlerin karakter eğitimine daha fazla zaman ayırması gerektiği düşüncesi ve
öğretmenin karakter eğitimindeki bileşenleri uygulamalı okul dışı etkinlikler (sosyal ve kültürel
etkinlikler) ile desteklemesi gerekliliği düşüncesinin üst sıralarda yer aldığı görülmektedir. Sınavların
ve sistemin başarının yanı sıra karakter eğitimindeki bileşenleri de dikkate alması gerektiği gibi
önerilerde de bulunulmuştur. Üstünyer (2009) yapmış olduğu çalışmasında eğitimcilerin karakter
eğitimine yönelik olan görüşleri tespit etmeye çalışmıştır. Araştırma sonucunda eğitimciler; karakter
eğitiminin çok acil bir ihtiyaç olduğunu, ailelerin çocuklarına evrensel değerleri vermede yetersiz
kaldıklarını, öğretmenlerin de iş yükleri ve yeterlikleri nedeniyle başarılı olamadıkların, öğrencilerin
karakterlerini geliştirmeleri için sosyal faaliyetlere yönlendirilmesi gerektiğini, bunun için de sınav
sisteminin değiştirilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Jones, Ryan ve Bohlin (1998) yapmış oldukları
çalışmada, etkili karakter eğitim programına sahip olabilmek için ahlak, karakter ve değerler eğitimi
ile ilgili derslerin bulunması gerektiği ve programın şuan için yetersiz kaldığı bulgusuna ulaşmışlardır.
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ABSTRACT
This study aims to create a framework through which teachers and teacher candidates in Turkey will be
better prepared to not only discuss issues of diversity but to also teach students from diverse backgrounds and
culture. The primary purpose of this research is to become familiar with teachers’ and teacher candidates’
perceptions and true and false notions regarding multiculturalism, multicultural education and issues of diversity,
once they have completed a graduate-level multicultural education course. This was facilitated via interviews,
which provided the teachers and teacher candidates with opportunities to both share their own experiences.
Through the research, teachers and teacher candidates examined what they have learned after taking a master’slevel multicultural education course, and they discussed multiculturalism and its dimensions, which will be
pertinent to their future classrooms. Further, they learned how this course would help them to build an
understanding with regard to multiculturalism, multicultural education and diversity, and they learned how to
successfully survive amidst cultural diversity.
Keywords: Multiculturalism, Multicultural Education, Teacher Education, Qualitative Case Study

ÖNSÖZ
Öğretmen eğitim programlarının etkililiğini ve gelecek öğretmenlerin insan çeşitliliğine karşı hazır olma
durumunu incelemek, mevcut sınıfları oluşturan nüfus çeşitliliği nedeniyle her zamankinden daha önemli hale
gelmiştir. Bu inceleme Türkiye de dahil olmak üzere tüm ülkeler için gerekebilir. Türkiye Cumhuriyeti’nde
birlikte yaşayan farklı insan gruplarının sayısı tarihinin en üst noktalarına ulaştığı bu günlerde, bu farklı insan
gruplarının yaşantılarının müfredata entegrasyonu Türk eğitim sistemi açısından giderek önem kazanmaktadır.
Türkiye'deki bazı güncel araştırmalar öğretmen eğitim programlarının, öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının
etnik, dil, din vs. açısından çeşitlilik arz eden popülasyonlarla çalışmasını sağlamak için hazır olmalarını
önermektedir. Bununla beraber, yine bir çok araştırmacı çokkültürlülük ve çokkültürlü eğitimin, Türkiye'nin
küreselleşme çabalarının bir parçası olarak, Türk eğitim sistemi için kültür sentezini oluşturmak ve çeşitli
grupların yerel, ulusal, ulusötesi veya uluslararası statüsü ne olursa olsun diğerleriyle interaktif bir diyalog
kurmalarına yardımcı olmak için en uygun yaklaşım olabileceğini savunmaktadırlar. Bu nitel çalışma Marmara
Bölgesi’de yer alan bir devlet üniversitesinde yüksek lisans eğitimi alan öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının
çokkültürlülüğün ve çokkültürlü eğitimin Türkiye bağlamındaki görüşlerini ve algılamalarını incelemeyi
amaçlamıştır. Bu çalışma için, “Çokkültürlü Eğitim” olarak adlandırılan bir lisansüstü dersin öğretmen ve
öğretmen adaylarının düşünce, inanç, anlayış ve algılamalarına etkileri araştırılmıştır. Veriler, yarı
yapılandırılmış görüşmeler, yazılı dokümanlar, odak grup görüşmesi, sınıf gözlemi ve saha notlarından
toplanmıştır. Katılımcıların görüşlerini incelediğimizde, çokkültürlülük ve çokkültürlü eğitim hakkında olumlu
ve olumsuz düşüncelerin bulunduğunun yani sıra, bu tür bir eğitimin Türkiye için neden gerekli olduğuna dair
belirttikleri düşünceler incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Çokkültürlülük, Çokkültürlü Eğitim, Öğretmen Eğitimi, Nitel Örnek Olay
Incelemesi
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INTRODUCTION
Today’s societal systems all over the world have undergone significant changes, and many
eastern and western countries have developed their educational systems such that they parallel or
reflect these changes. Problem-solving and decision-making skills, academic programs, accessing
information through new technologies, addressing issues of diversity through teaching have been
adapted to new approaches for students’ benefits. Now, many countries, including Turkey, place
students at the center of their respective education systems and design those systems based on student
needs and differences.
Developing educational systems are not limited such that they only offer opportunities to
students. Teacher education programs need to adapt to societal changes as well. Teachers must closely
follow the rapid development of educational systems, and these systems necessitate that the teachers
be open-minded and modern or progressive in their approaches to teaching, interact with children and
their families, and bring all students, regardless of background, etc., into the class to provide the
appropriate learning environment to address all students’ needs. As such, teachers are also granted
opportunities through developing educational systems; they are given more opportunity to advance as
teachers and to employ the skills necessary to address society’s ever-changing issues regarding
diversity.
Literature Review
Previous studies indicate that multicultural education aims to educate students such that they
might develop self-confidence with the ability to communicate and interact with others without
prejudice. The multicultural approach encourages students to familiarize themselves with other
perspectives and cultures, because all individuals possess their own unique perspectives regarding the
world (Parrish & Linder-VanBerschot, 2010). Teaching others’ perspectives regarding the world and
teaching others’ cultures are essential to education systems, and teachers need to be armed with the
necessary information and with the ability to teach others’ values and beliefs in order to help students
to develop the ability to think critically (Cole, 2008).
Researchers within the fields of multiculturalism and teacher education recommend that
teachers should change their perspectives in order to take on critical points of view that will enable
them to better understand the differences in their classrooms. Teachers are among the most significant
people in pupils’ lives and they should be familiar with the diversity that is part of the classroom
makeup by way of the students (Baker, 1981). According to Gay (1994), teachers believe that students
who come from diverse backgrounds will have low achievement, and this prejudice encourages
teachers to possess negative attitudes toward cultural diversity in the classroom setting (as cited in
Hopkins-Gillispie, 2008). However, Hidalgo (1993) mentions that teachers should start changing
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themselves first so that they can better understand others and, therefore, learn more about diversity in
their classrooms. According to same researcher, teachers should ask themselves two essential
questions: “What framework do we bring into the classroom?” and “How does our cultural perspective
color our view of the world?” (p. 99). When teachers bring students’ experiences and culture into the
class and the overall learning environment, it is possible to provide students with more information
regarding diversity.
In decades past, researchers have described the needs associated with teacher education
programs. According to Gay (1997), preparation of teacher education programs to support
multicultural understanding has always been sophisticated and demanding. In order to realize new
directions for society that both encourage and necessitate a more responsible citizenry, teacher
education programs need to address the pluralism that exist within society. Before notions regarding
multicultural teacher education existed, teacher educators thought that teachers could simply teach
everyone; however, variables emerged within societies and teacher educators began talking about
differentiating teacher education programs (Gay, 1983). Then, teacher education programs needed the
enrichment that was associated with the different teaching methods designed to address cultural
diversity in classrooms and to establish positive attitudes toward multiculturalism (Ghosh & Tarrow,
1993).
Right after the Civil Rights Movement, researchers began discussing the importance of
educating teachers with regard to the United States’ diverse groups, as well as the diverse backgrounds
and cultures one might encounter in life at schools (Arnez, 1968; Washburn, 1975). According to
Arnez (1968), teachers must understand the complex cultural structure of United States, and they must
find an appropriate means of teaching in order to convey American culture to subsequent generations
of the diverse American population. Like Arnez (1968), Washburn (1975) mentions that, “In-service
training in multicultural education [enables teachers to be better prepared] to reach students whose
cultural backgrounds may differ from their own, as well as to teach intelligently about the varying
cultures in the U.S” (p. 636). As can be seen in previous research, providing teachers with information
regarding diverse backgrounds and designing multicultural programs for teachers became necessary in
recent decades.
Researchers have suggested and designed several improvements for the increased quality of
teacher education programs. Burke (1976) has suggested one such improvement intended to help
educators avoid or address some major concerns. The first major concern of educators and parents
entailed issues regarding the backgrounds associated with the students assumed to be the targets of
teacher education programs; the educators and parents believed that students taught by way of teacher
education programs would generally come from middle-class or poor families and that teacher
education programs would be incapable of educating future teachers to become well prepared to aid
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the needs and concerns students have who come from diverse backgrounds. The second major concern
is related to some defective teacher education programs. Those programs designed their own subprograms in order to adapt culturally diverse students into society’s major group. This idea was, of
course, inappropriate because it suggested that there was something wrong with students’ own diverse
cultures, families or home environments, and that the students should be integrated into the dominant
culture. Burke (1976) has suggested two essential characteristics that should be associated with teacher
education programs including teacher candidates should be experts in particular disciplines, and they
should have enough knowledge about the many different variables that exist within in a diverse
society. Complimenting this, Burke recommends that as a teacher, having more human interaction is a
key factor in education, as it means that teachers will have more active roles in shaping or positively
influencing students’ worlds. Teachers should examine children’s worlds and be well informed
regarding the children’s particular cultures.
Teacher education programs continued developing curriculum in order to educate more
culturally sensitive teachers among U.S. institutions, and these programs produced teachers who were
educated with “cultural knowledge” (Davidman, 1990, p. 40). These programs were expected to
educate future teachers such that they could build a culturally respective knowledge and effectively
exchange their knowledge with their students. In addition, teacher candidates among U.S. institutions
were also willing to acquire more knowledge pertinent to diversity and multicultural issues in order to
be more effective teachers (Barry & Lechner, 1995). According to Berger and Luckman (1966),
teachers should believe that all students are capable of learning regardless of their diverse backgrounds
(as cited in Banks, 1992, p. 24).
Gay and Howard (2000) mention that they became more suspicious with regard to whether
teacher education programs could cover all diverse issues and prepare future teachers such that they
would be more aware of diversity in their classrooms. The authors strongly recommended that if future
teachers want to address diverse issues and be more adequately prepared regarding multicultural
education, then they should completely internalize the foundations of multicultural education such as
“appropriateness of learning theories for use with ethnically diverse students” (p. 10). Additionally,
they recommended that teacher candidates should have sufficient knowledge about cultural diversity,
develop multicultural communication, increase multicultural pedagogical skills and use multicultural
performance assessment, which refers to “measures and procedures used to determine achievement
should be matched to the performance and learning styles of students from different ethnic groups” (p.
13). According to the researchers, these kinds of improvement will be helpful to support culturally
diverse learning environments.
While some researchers have conceptualized how the teacher education programs should be
shaped, other researchers have assessed the effectiveness of multicultural education courses on
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teachers’ and teacher candidates’ perceptions, attitudes, knowledge and beliefs in teacher education
programs. Research finds that a stand-alone multicultural education course results in primarily positive
attitudes, beliefs and knowledge regarding classroom diversity (Cho & Ambrosetti, 2005; Ndemanu,
2012; Zygmunt-Fillwalk & Leitze, 2006). However, sometimes those courses may not be particularly
effective at changing teachers’ attitudes, beliefs and knowledge (Johson, 2006).
METHODOLOGY
This qualitative inquiry used qualitative case study model designed to examine opinions and
perceptions of teachers and teacher candidates with regard to multiculturalism and multicultural
education. For this study, semi-structured used as the data collection tool.
Participants
All of the students who took the MULT 500 course -nine teachers and teacher candidates-, as
well as the course instructor, volunteered to participate in the study.
Data Analysis
During coding and while finding emerging themes and categories, the following steps were
followed:
a. Coding the data
b. Finding the themes
c. Creating categories with the similar themes,
d. Creating a relation between the coding and the research question.
Research question
What rationales do teachers and teacher candidates use to justify their perceptions of
multicultural education?
FINDINGS
Based on the participants’ responses, findings relating to the research question are divided into
three parts: (1) pros of multicultural education, (2) cons of multicultural education, and (3) the
necessity of multicultural education in Turkey. The final findings section is presented under three
themes: (a) current sociopolitical situations, (b) developing democratic view, and (c) empathy
development. The following Table 1 shows the findings structure of the fourth research question.
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Table 1 Overview of the Findings for the Research Question

- Exaggeration
of diversity

The necessity of multicultural
education

Theme(s)

- Respect for
diversity
High
quality
teaching

Theme(s)

Theme(s)

Research question 4
What rationales do
teachers and teacher
candidates use to
justify their
perceptions of
multicultural
education?

Cons of
multicultural
education

Pros of multicultural
education

- Current sociopolitical
situation
- Developing democratic view
- Empathy development

Pros of Multicultural Education
In the first part of the findings, I examined participants comments related to how multicultural
education can be beneficial for Turkish teacher education programs. Five participants identified the
pros of multicultural education in teacher education programs. Based on the responses, the advantages
of multicultural education have been gathered into two themes: (1) respect for diversity and (2) highquality teacher education.
Respect for diversity. According to Mete, designing the programs via a multicultural
perspective is essential in order to educate the next generations with respect to diversity. He stated,
I think that this course should be given at least in the department of primary education
and pre-school sections in the teacher education. It is very important for the teachers to
be educated from a multicultural perspective to educate students with respect to
individuals. In the future, those teachers who educate from a multicultural perspective
will likely show more respect regarding differences, and this will allow students good
role models that will encourage this respect for differences. (Mete, final interview,
August 13, 2016)
Similarly, Rana believed that multicultural education is the only means of teaching or
education that can encourage people to accept others. She said,
We live in our country and, especially today, we are not open to differences. When we
see a person who is different, our thoughts can be negative. Through multicultural
education, we can begin to fully accept differences. I think that this means of education
will definitely be positive for students to be able to accept different people and different
cultures, and it will better enable them to live together in the same country. (Rana, final
interview, June 23, 2016).
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High-quality teaching. Ayse believed that there are many unnecessary required courses in the
teacher education programs, and she proposed that, instead of these unnecessary courses, courses
related to multiculturalism and multicultural education should be made available to teacher candidates.
Ayse also believed that multicultural education should not be limited to college education alone. She
also supported the notion that this perspective must reflect on the programs at every level of education.
She said,
I believe that this sort of education should be made available not only to university
students but also to parents of students at every level. If you are in primary school, you
have to educate the students with this consciousness, and then maybe they will not need
this sort of course once they reach college. A person who grows up to the age of 18
might already have sufficient sensitivity to these issues if they were educated in this
way at a young age. (Ayse, final interview, June 22, 2016).
Nalan believed that multicultural education is necessary in teacher education, but in her
opinion, the issue that needs to be discussed first is the quality of education in universities. According
to Nalan, who provided examples from her own experiences, after many students complete high
school and go on to college, they find several other people in their dormitories who have the same
goals and who talk to them, so they are less likely to be exposed to different types of people. She
believed, however, that being exposed to differences is as important as getting a formal education
related to multicultural education at the university. Nalan stated,
For example, I know very well in college that students with the same ideological views
are doing their homework together, graduating from college without becoming aware
that different ideas exist. First of all, with the adoption of multicultural education, I have
to have project-based homework about cultural differences and living in the middle of
different cultures. I think that one of the achievements of these courses should be to
become familiar with someone else's idea and to learn how to respect it. In that sense,
this perspective must be clear in education, especially in teacher education. In
particular, our teachers are working to provide educational services throughout the
country. If they do not recognize others’ cultures, they create or perpetuate a problem.
(Nalan, final interview, July 2, 2016)
Finally, according to Olcay, applying the lens of multicultural education through teacher
education programs would increase the quality of educated people in educational fields. She said that
this perspective would increase both sensitivity and respect regarding differences. She also believed
that being exposed to this formal education would definitely cause a shift in one’s way of thinking
about differences or diversity, even if that shift is slight. She stated,
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Even if people have narrow points of view, we won’t be sure that there would be very
small or big changes to those points of view once they complete this course. However,
It is still more important for this type of person – a person with a limited point of view –
to complete that kind of course. A teacher who does not take a course related to
multicultural education would not likely be able to change him- or herself, and would
not likely gain a new appreciation or respect for these issues. Taking course related to
multicultural issues may not cause one’s level of acceptance to increase, but it will
surely heighten one’s awareness. (Olcay, final interview, July 9, 2016).
Cons of Multicultural Education
In this part of the research question, two participants identified possible disadvantages of
multicultural education. These two possible disadvantages focus primarily on the notion that people
should stop exaggerating or over-emphasizing diversity. The participants’ responses have been
presented via the theme exaggeration of diversity.
Exaggeration of diversity. Fatma said that she is generally optimistic regarding most things;
however, she believed that exaggeration or over-emphasis of differences might cause some serious
problems. She stated,
Since I usually look at everything optimistically. However, there is a very visible
problem in our country, and it results from minorities suffering perhaps because of the
privileges given to the majority. The opposite can be a problem as well; sometimes the
majority must make sacrifices in order to accommodate minorities. Whether a teacher or
politician, it is very important to maintain balance. In order to achieve that balance, we
have to be properly educated regarding issues of diversity. What else could be negative?
Polarization may occur. Teachers are the people who will negate those negativities or at
least mitigate their effects. (Fatma, final interview, June 17, 2016)
Similarly, Gokhan said that over-emphasizing differences could lead to some unnecessary
subliminal messages. According to Gokhan, over-emphasizing the “difference, difference, and
difference” can harm the idea of “coexistence.” He said,
Let's recognize the differences and understand that people do not choose their
ethnicities. We have to respect this, but constantly emphasizing diversity can lead to
people no longer caring about one another. Of course, multicultural education does not
advocate this, but we can misunderstand teaching differences, which can have negative
consequences. This is something that should be considered. (Gokhan, final interview,
August 15, 2016).
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The Necessity of Multicultural Education in Turkey
Current socio-political situation. Under this theme, three participants have linked the
necessity of multicultural education to sociopolitical issues that take place in the country. For instance,
Mete thinks that the terrorist incidents in the country and the clashes between the communities and
other illegal groups demonstrate how multicultural education is necessary in our country. He said that
it is known that the educational systems of each country vary depending on the political systems
adopted by the countries. According to Mete, any reform that takes place in education must be
scientifically objective and contemporary, and it must be morally beneficial (Mete, final interview,
August 13, 2016).
Rana stated that Turkey has a history where different cultures, nations, and religions have
lived together for years. According to Rana, some rule makers, or the hands behind them, are trying to
put into place a system of thought that prevents people from accepting those who are from other
cultures and backgrounds. She said,
Unfortunately, this system of thinking is already beginning to take effect. It is
progressing toward alienation within society and not accepting differences. In the
majority of the negative cases in our country, in recent times, the purpose has been to
break the bond between the societies, to increase the alienation among the individuals,
to attempt to make people more similar. Multicultural education is important to prevent
society from being affected by these negative situations, to help ensure that individuals
tolerate others’ differences. (Rana, final interview, June 23, 2016)
Gokhan agreed with other participants and thought that multicultural education is important
for Turkey. He stated, however, that multicultural education policies must be carried out very carefully
in Turkey so as to prevent mishaps. Further, he said that the government should avoid defining such
concepts as subculture and superior culture, and no one cultural should dominate another. He pointed
out the importance of proceeding carefully in order to realize the goals associated with multicultural
education. He emphasized that rule makers must pay attention to racial conflicts, social class conflicts,
and sectarian conflicts, which exist in Turkey (Gokhan, final interview, August 15, 2016).
Developing a democratic view.

Under this theme, three participants have linked the

necessity of multicultural education with the development of a democratic view among the people.
According to Zeliha, Turkey has a heterogeneous structure in terms of language, religion, ethnic
origin, race, and social norms. She believed that Turkish people have adequate knowledge that would
enable them to create cultural awareness in our country, develop a multidimensional perspective, adopt
a democratic society structure, provide critical thinking about prejudices, and reject any discrimination
via a humanist approach. She said,
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However, it can be achieved through multicultural education practices because many
social problems in our country are also problems for the education system. It is also
important in our country, as it is in many developed countries, that we uphold
individuals’ rights to access equal educational opportunities regardless of their
ethnicities or religious backgrounds. (Zeliha, final interview, July 13, 2016).
In addition, Ayse believed that the world’s technological developments have increased
communication among societies, and it has become necessary for the states to become more global.
She stated,
With regard to the internal structure, it is important to create an education system in
which common values are emphasized and the differences are observed ethically by the
government. These common goals and values must never exalt a single ruling class; on
the contrary, they are equally inclusive as the characteristics of democratic societies.
(Ayse, final interview, June 22, 2016)
Olcay said that when people look at the negativities in today’s world, it is possible to think, "I
must destroy the one that is not like me; only I must exist." She believed that this sentiment tried to
find a place among our people. According to Olcay,
It is necessary to achieve unity around the real values such as being tolerant of people
no matter their beliefs, respecting differences regardless of ethnic identity, respecting
people regardless of political thought, learning to live together whatever the differences,
and learning how to approach or apply tolerance. (Olcay, final interview, July 9, 2016).
She thought that people would be able to acquire such information and experiences by
applying multicultural education in Turkey.
Finally, Nalan said that, through multicultural education, individuals would understand that
their own cultures are not the only important cultures; other cultures are also important. Within this
education system, people will have chances to recognize themselves, introduce themselves, and
recognize others. She said,
People wouldn’t think, “Those who are not like them are wrong.” Educational scientists,
schools, NGOs, managers, and public role models should be responsible for teaching
that diversity is not a bad thing. Because this is a social need… Schools now teach
values, however, they taught or cared more about teaching only the Turkish language
and mathematics before. If they adopt the philosophy of multicultural education, people
would realize the importance of partnership, virtue, respect, and love, and they would
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recognize that these are needed, which might prompt them to act. (Nalan, final
interview, July 2, 2016)
Empathy development. Fatma thought that multicultural education should be a priority in
every country. A way to mitigate the ignorant brutality of humanity is through multicultural education,
empathic thinking, and sensitivity lessons. She hoped that authorities would have similar thoughts
regarding this and would support the application of things such as multicultural education. She
focused especially on the word "applied," as she believed that the Turkish education system places too
much emphasis on memorization and not enough emphasis on practice. She stated,
Whether it is verbal or physical, people have been violent to each other because of
differences such as culture, national, ethnic, and racial differences. And the world does
not appear to be showing a decline in violence. If people see that there are positive
aspects of difference, see differences as richness, understand each other, and develop
empathy, then everything could be different. Multicultural education-in a formal wayshould be applied to individuals aged 15 to 22 in every country, not just in Turkey.
People are obviously looking at things from a negative point of view because of a lack
of education. If the people become educated with regard to diversity, then problems
would likely be less serious. Multicultural education would result in a future in which
individuals are more enlightened, which would lead to a more enlightened society.
(Fatma, final interview, June 17, 2016)
According to Harun, the latest developments in Turkey indicate that an abundance of different
ideas and different beliefs exists. He said that more tolerance regarding differences might be possible
if differences are taught more accurately. He said,
The fact that people are blowing themselves up and acting out in negative ways is due to
the fact that they prefer not to understand their differences. At least that's my opinion.
As far as I can see, communication between people is carried out primarily as a means
of violence (e.g., heartbreaking, mocking, humiliating). There is especially a tendency
to act violently toward women. People do not look at cultural differences as being
particularly positive. In fact, I do not think people in these places are tolerated. Scholars
such as Yunus Emre and Mevlana lived in this country and they always supported
diversity, and said, “Whoever you are, come again!” Even if people are familiar with
this sentiment, no one has enough tolerance for differences. (Harun, final interview,
August 2, 2016)
Lastly, as an expert, Dr. Mehmet said that multicultural education and intercultural education
should be in all educational programs. According to his studies, it already existed as a hidden
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curriculum, but it has not been defined. For example, he said that he taught a developmental
psychology class that mentioned children's differences. Further, sociology makes use of multicultural
education when it discusses macro-culture and micro-culture. He believed, however, that this could be
clearer, more customizable. We need to know how to use this in programs. It is necessary to
demonstrate that the primary role of the teacher is not only to teach in a high school or in a primary
school, but also to be able to carry out multicultural education implicitly, sometimes explicitly. He
said that it is absolutely necessary that it be made a part of every course. It is also necessary to teach
candidates in teacher education schools. He said,
Teachers will absolutely encounter different races all around Turkey. For instance,
English education teachers sometimes start teaching English from preschool to
university level. At least, the age differences should be included in it. They encounter
different genders or people from different socio-economic levels, but most teachers
don’t know how to behave. Another example is there are disadvantaged student groups
in every class, and teachers need to integrate these groups. If universities don’t give
them this education, teachers will not know how to approach this. (Dr. Mehmet, final
interview, June 1, 2016)
He also believed that the ways in which teachers are selected is very important. When
choosing teachers, he recommended that universities accept more people from different cultures as
well as more people who are flexible in their views regarding cultures other than their own. He said
that it is necessary to choose people who recognize and respect different cultures. After colleges
acquire these teachers, the teachers have to be exposed to pupils from different cultures. With regard
to how to educate future teachers, he stated, “For example, it is necessary to take the school of
education students to Hakkari (a place located in the very southeastern part of Turkey, where more
than 90% of the population is comprised of Kurds) in order to expose them to differences. If you
present the teachers with a village, then you need to ask, ‘What are you going to do if you work here?’
We need to design and implement a teacher-training program that will transform the disadvantages of
teacher candidates into the advantages” (Dr. Mehmet, final interview, June 1, 2016).
CONCLUSION AND DISCUSSION

Respect for Diversity
According to participants, multicultural education is a good way to develop respect for
diversity. The participants believe that multicultural education is useful for the development of this
respect, regardless of the source of the diversity (e.g., culture, religion, race). According to Nieto
(2004), and Sleeter and Grant (2007), one of the major goals of multicultural education is to teach
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respect for diverse people, and respect for and affirmation of cultural differences would be possible if
teachers plan activities that encourage their students to assume this sort of respect. Although
participants of the study believed that multicultural education would help them to support their
students in their efforts to be respectful of diversity in the classroom, they sometimes struggled to
come up with unique activities they had already planned and implemented or carried out. This
indicates that even though the participants know the goals of multicultural education, and understand
that encouraging respect for diversity is one of them, the lack of relevant experience with the issues of
diversity has left them in a difficult position, as they are unable to provide examples of how to teach
respect for differences in the classrooms.

High-Quality Teaching
Participants also noted that another advantage of multicultural education in teacher education
is that it would increase the overall quality of the teaching. According to the participants, the word
“quality” refers to being sensitive and respecting diversity. In addition to participants’ remarks
regarding high-quality teaching, the literature (e.g., Cochran-Smith, 2003) suggests that educating
future teachers via teacher preparation programs designed to address diverse issues in the classrooms
and schools would yield high-quality teaching skills.

Exaggeration of Diversity
While the study participants have voiced the ways in which they expect multicultural
education can be positive, they also believe that it is possible that it could be negative in some ways.
For example, they believe that it is possible that multicultural education could lead to polarization
within society. This finding is consistent with the literature; however, researchers have noted
additional potential negative effects. For example, Birkel (2000) identified some potential
misconceptions regarding what multicultural education is, and the researcher clearly identified what
multicultural education is not. According to Birkel (2000), multicultural education does not suggest
either protecting or destroying a particular ethnicity; it does not make use of any approaches intended
to divide the people into separate groups by stressing ethnic loyalty over national adherence. Rather, it
advocates the teaching of all components associated with cultural groups so as to build a nationwide or
a global society. Multicultural education does not intend simply to criticize the political, educational or
economic systems of a country; however, it does analyze these sociocultural factors, as this plays an
important role in both determining and addressing social conditions and increasing students’ school
achievements.
The possible negative aspects of multicultural education identified by the participants are
similar to those identifies in the literature. According to the participants, there may be people who will
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perceive it as a means of dividing the people according to, for example, ethnic, religious and linguistic
differences. Oksuz, Demir, and Ici (2016) conducted a study to examine teachers’ and teacher
candidates’ thoughts regarding multicultural education. The results of the research show that %10 of
the participants believed that multicultural education is a harmful idea meant to divide social union in
Turkey. These negative considerations are in line with the thoughts of researchers working in this
field. For this reason, the study participants believe that in order to mitigate these misunderstandings
and possible negative effects, the differences in the country should not be emphasized or underscored
in the most exaggerated way; instead, authorities might work on how the differences can best be
adapted to the educational system.

Current socio-political situation
The Republic of Turkey has become more diverse than ever in its history. According to United
Nations International Immigration Reports (2015), around 20 million of people immigrated to other
countries in 2014 and Turkey was “the largest refugee-hosting country worldwide, with 1.6 million
refugees” (p. 2). In recent years, however, Turkey has experienced several events or situations in
addition to the influx of diverse Syrian citizens. Over the last five years, especially, Turkey has
struggled with a number of sociopolitical issues. Street protests, terrorist bomb attacks, a military coup
attempt, fighting against illegal organizations, etc. have served to shape participants’ ideas regarding
the need for multiculturalism and multicultural education and how it might possibly solve Turkey’s
social problems. The government has been advised to stand against these events; while the
government determines its educational policies, it has been suggested that governing bodies keep in
mind the fact that Turkey is now home to many people of different origins and backgrounds. The idea
here is that education policies developed in the future can prevent or mitigate possible problems that
might occur among these different groups, and none of the groups will be inclined to take the initiative
in claiming superiority over other people.

Developing a Democratic View
Some participants have linked the necessity of multicultural education with the development
of a democratic view among the people. When we compare this participant approach with the
literature, we can see that there a number of researchers who share in their opinion or view regarding
the features of multicultural education. For instance, Gay (2004) refers to multicultural education as
being “integral to improving the academic success of students of color and preparing all youths for
democratic citizenship in a pluralistic society” (p. 30).

Empathy development
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Although participants stated that multicultural education would help future teachers to develop
empathy toward those who are different, they did not come up with any useful ideas about how this
might occur. Primarily, they created a general framework with regard to multiculturalism in the
Turkish educational system; they struggled to specify the possible ways in which this could be applied.
Further, though the participants’ ideas regarding the ability of multicultural education to encourage
empathy for people who are different aligned with the literature, but they were unable to example of
this or to point to examples suggested in their MULT-500 course. However, in the literature, Cruz and
Patterson (2005) identified ways in which multicultural education can help future teachers to develop
empathy and understanding. According to their research, cross-cultural simulations “provide
meaningful opportunities for developing cultural awareness and understanding” (p. 40). As an
instructional strategy, cross-cultural simulations refer to creating “certain aspects of reality for the
purpose of gaining information and understanding other cultures” (p. 43) and promoting awareness
and appreciation of other cultures. Through this powerful technique, in addition to developing
empathy, future teachers can internalize fully the differences and similarities.
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ÖZET
Bu bildiride insan hakları eğitiminin durumu ve mahiyeti irdelenerek, bu eğitimin niçin iyileştirilmesi
gerektiği ele alınmaya çalışılmaktadır. Bildirinin giriş bölümünde insan hakları eğitiminin niçin gerekli olduğu
ve insan hakları ile eğitim arasında nasıl bir bağın olduğu irdelenecektir. Gelişme bölümünde eğitimde
karşılaşılan ayrımcı ve dışlayıcı unsurlar sorgulanacaktır. Söz konusu sorunlar tespit edildikten sonra sonuç
bölümünde insan hakları eğitiminin iyileştirilmesine yönelik bazı önerilere yer verilecektir.
Anahtar Kelimeler: insan hakları, eğitim, ötekileştirme, reform

ABSTRACT
In this paper, the situation and the nature of human rights education are examined and the reason why
this education should be improved is discussed. In the introduction of the paper, why human rights education is
necessary and the relationship between human rights and education will be examined. In the development
section, the discriminatory and exclusion elements encountered in education will be questioned. Once these
problems have been identified, some conclusions will be drawn up in the conclusion section to improve human
rights education.
Key Words: human rights, education, otherization, reform
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GİRİŞ
1948’de İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin (İHEB) yayımlanmasına rağmen dünyanın dört
bir tarafında insan haklarına yönelik ihlaller devam etmiştir. İnsan haklarını korumaya yönelik
uluslararası bağlamda hazırlanmış resmi belge hazırlamak ve bunu ilan etmek insanlık adına önemli
bir gelişme olarak kayıtlara geçmiştir. Ancak insan hakları ihlallerinin önemli oranda günümüzde hala
devam etmesinin temel nedeni söz konusu hakların toplumsal ve siyasal anlamda içselleştirilip,
uygulanamamasıdır. Görebildiğimiz kadarıyla söz konusu sorunun ana nedeni ise insan hakları
konusunda bireylerin bilinçlenmesine yönelik çalışmaların ve eğitimin yetersizliğidir. İnsan hakları ile
eğitim arasında yadsınamaz bir ilişki söz konusudur, çünkü bireyde insan hakları bilincinin
oluşabilmesi ancak eğitim sayesinde mümkündür.
Bununla birlikte dünya genelinde ve ülkemizde yaşanan insan hakları ihlalleri, insan hakları
eğitiminin oldukça yetersiz olduğu kanaatini uyandırmaktadır. Söz konusu sorunsala istinaden bu
bildiride insan hakları eğitiminin mahiyeti eleştirel bir bakış açısıyla ele alınarak, bu eğitimin yeniden
yapılandırılmasına yönelik bazı öneriler sunulmaya çalışılacaktır. Bu bağlamda bildirinin giriş
bölümünde insan hakları eğitiminin niçin elzem olduğu ve insan hakları ile eğitim arasında niçin
vazgeçilmez bir bağın olduğu konularına yer verilecektir. Gelişme bölümünde ise temel olarak “İnsan
hakları eğitimi niçin etkili bir biçimde icra edilememektedir?” sorusuna yönelik cevaplar bulunmaya
çalışılacaktır. Bu çerçevede eğitim sistemimizde yerleşik hale gelmiş ötekileştirici ve dışlayıcı
unsurların olup olmadığı tartışmaya açılacaktır. Örneğin Milli Eğitim Mevzuatının temel amacının
niçin insan hakları olmadığı gibi birtakım sorgulamalar ele alınacaktır. Özellikle eğitim bağlamında
insan hakları ihlallerinin temelini oluşturan söz konusu sorunlar tespit edildikten sonra sonuç
bölümünde insan hakları eğitiminde iyileştirici bakış açıları somutlaştırılarak ortaya konulmaya
çalışılacaktır. Sözgelimi İnsan Hakları Eğitiminin yeniden yapılandırılmasına ve iyileştirilmesine
yönelik öneriler arasında “öğretmen yetiştirirken üzerinde durulması gereken insanî unsurlar” ve
“bütün derslerin insan hakları bilinci çerçevesinde işlenmesi” gibi hususlar irdelenecektir.
Konumuzu tartışmaya geçmeden önce İnsan Hakları ifadesini hangi bağlamda kullandığımıza
kısaca değinmek yerinde bir tutum olacaktır. Hakkın varlığını hukuk düzenine bağlı ele alan görüşler,
daha çok pozitivist hukuk ya da devletçi pozitivizm olarak adlandırılmaktadır. Böyle bir anlayışta
kişilerin hakları hukuk alanında karar verme yetkisi olan kişilere bırakıldığı gibi, içtihat konusunda bir
takım anlaşmazlıklar ve manipülasyonlar yaşandığı da gözden kaçmamaktadır (Köker 2008: 35).
Burada yer vermeye çalıştığımız insan hakları anlayışı ise mezkûr pozitivist anlayışın ötesinde daha
ziyade kadim insanlık tarihi ve insanın doğal hakkı ile ilgilidir.
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Problem Durumu
Dünya genelinde insan hakları bağlamında paradoksal bir süreç yaşandığını iddia edebiliriz,
çünkü bir taraftan insan hakları söylemleri özellikle sivil toplum kuruluşları ve medya aracılıyla
gündemdeki yerini korurken, diğer taraftan ise insan hakları ihlalleri, ayrımcılık ve dışlama, endişe
verici boyutlarda seyretmektedir. Ülkemiz özelinde düşünüldüğünde ise, dışlama ve ötekileştirmenin
yanında yaşanan cinsiyet ayrımcılığının önemsenmesi gereken sorunlar arasında olduğunu
söylememiz gerekmektedir. Buna göre etnik kökeninden, mezhebinden, kıyafetinden ve cinsiyetinden
dolayı birçok kişinin insan hakları ihlalleriyle karşılaşmaktadır. Yaşanan mezkûr sorunlar şüphesiz
insan hakları eğitiminin ve eğitimde insaniliğin yeniden düşünülmesi/ele alınması gerektiği göz önüne
sermektedir. Türkiye’de insan hakları eğitimi konusunda tanınan İoanna Kuçuradi’ye göre yaşanan
hak ihlallerinin temel nedeni insanı, onun değerini ve haklarını önemseyen eğitim anlayışından
oldukça uzaklaşılmasıdır. Bunula birlikte eğitimde bireylere meslekî bilgi aktarmak suretiyle iyi bilim
insanları, iyi mühendisler, doktorlar yetiştirmeyi amaçlıyoruz, ancak bireylerin etik yeteneklerini
geliştirerek iyi bir insan olmaları gerektiğini ihmal ediyoruz. 6 O halde insan hakları eğitimini niçin
önemsenmelidir? diye bir soru akıllara gelebilir.
Temek kişi hakları olduğu düşünülen insan hakları konusunda bilinçlenmek ve bu hakları
koruyabilmek için doğru bir eğitime ihtiyaç duyulduğu aşikârdır. Şu halde insan hakları öncelikle bir
bilgilenme/bilinçlenme meselesidir ve ancak eğitim almış bireyler insan haklarının korunmasına özen
gösterebilirler. Ayrıca varlığında haberdar olunmayan bir hakkın kullanılır hale geçmesi de mümkün
değildir. Dolayısıyla insan hakları bağlamında bir bilincin oluşabilmesi ve bu hakların korunabilmesi
için eğitim alma hakkının önemsenmesi gerekmektedir (Çotuksöken, 2012: 34). Erken yaşlarda
başlayarak etkili bir biçimde uygulanacak olan insan hakları eğitimin yaygın ve örgün eğitimde de yer
alması bu haklar konusunda bilinçlenmeyi sağlayacaktır (Çotuksöken, 2012: 34). Söz konusu eğitimin
bireylere sunulması ise devletin temel sorumluluğudur ve bu minvalde eğitim hakkının en temel insan
haklarından biri olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. Çünkü insan haklarını bilme hakkı, insan
haklarının birinci sırasında yer alan bir haktır (Gülmez, 2001: 63).
Diğer taraftan ortaya çıkabilecek insan hakları ihlallerini, ötekileştirme, dışlama, ayrımcılık
vb., sonradan tespit edilerek, ihlalde bulunanlara müeyyide uygulamak yerine, insan hakları bilincini
oluşturmak ve olası ihlalleri/suçları önceden önlemek bakımından insan hakları eğitimi vazgeçilmez
bir öneme sahiptir. İkinci yol birinciye nazaran çok daha insanî ve pratik olmasının yanında geleceğe
güvenle-umutla bakmayı sağlayacaktır. Bununla birlikte yaşadığımız dünyada yaşanan insan hakları
ihlallerini yaşandığına şahit olmaktayız ve bunun bariz örneklerinden biri küresel yoksulluk
bağlamında ortaya çıkmaktadır. Öyle ki dünya nüfusunun %65’inin günlük 1 dolarla ve %15’inin 75
6

İoanna Kuçuradi, Eğitimi Yeniden Düşünmek, 8 Temmuz 2014,
https://hacettepe.edu.tr/duyuru/rekduy/47KurulusYilDonumu220714.pdf, Erişim Tarihi: 16.04.18.
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dolarla hayatını sürdürmeye çalıştığı düşünüldüğünde, insan haklarının pek yaygınlaşmadığı bir
dünyada yaşadığımız anlaşılmaktadır (Yeşilçayır, 2017: 271).
Adaletsiz bir dünyada yaşadığımız yadsınamaz bir gerçektir ve insanlık için en acı şeylerin
başında insanın kendine olan saygısı yitirmesidir. Bununla birlikte insan haklarının ve insan hakları
eğitiminin ülkemizde arzu edilen seviyede olup olmadığı sorusu akıllara gelebilir. Aslında bir ülkedeki
insan hakları eğitiminin durumu o ülkenin insan hakları karnesi göstermesi bakımından önemli bir
ölçüttür.
İnsan Hakları Eğitiminin Durumu ve Mahiyeti
Bugün okullarda Yurttaşlık Bilgisi, Demokrasi ve İnsan Hakları gibi bazı derslerin olduğunu
biliyoruz, ancak teorik anlamda müfredattan bu derslerin yer alması insan hakları bilincinin gelişmesi
için yeterli midir? ve bununla birlikte insan hakları eğitimini/bilincini öğrencilere öğretilebilecek
seviyede eğitimci/öğretmen yetişmekte midir? diye bir takım sorular akıllara gelmektedir.
Cumhuriyetin ilanından sonra “Türk’ün Türk’ten başka dostu yoktur”, “Türkiye Türklerindir”
ve “Ne Mutlu Türküm Diyene” gibi ifadeler bir taraftan yeni kurulan devletin ideolojinin
yaygınlaşması bakımından önemli bir yere sahipken, diğer taraftan ötekileştirme sorunlarının ortaya
çıkmasına yol açtığı bilinmektedir. Şu halde Türklüğün yüceltilmesinin ulus-devlet anlayışını
kurgulamanın yapı taşlarından biridir ve bu anlayışın eğitim sistemini etkilemesi de kaçınılmaz bir hal
almıştır (Yeşilçayır 2016: 126, Aktoprak 2010: 18). Anayasa’nın hiç kimsenin eğitim hakkından
mahrum edilemeyeceği maddesini içermesine rağmen eğitim ve öğretimde Atatürk İlkelerinin
öğrenilmesi birincil hedef olarak belirlenmiştir:
“BİRİNCİ KISIM Türk Milli Eğitim Sistemini Düzenleyen Genel Esaslar BİRİNCİ
BÖLÜM Türk– Genel amaçlar:
Madde 2 – Türk Milli Eğitiminin genel amacı, Türk Milletinin bütün fertlerini, 1.
(Değişik: 16/6/1983 - 2842/1 md.) 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;” 7

7

http://mevzuat.meb.gov.tr/html/temkanun_0/temelkanun_0.html, Erişim Tarihi: 17.04.18.
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Görüleceği üzere Türk Milli Eğitim Sisteminde insan hakları ifadesi birçok amaç sayıldıktan
sonra yaklaşık on üçüncü sırada yer almaktadır. Bununla birlikte milli eğitimin Atatürkçülük ve
Türklük ideolojisine göre belirlenmesi ülkede yaşayan diğer kültürler açısından ciddi sorunları da
beraberinde getirmiştir. Diğer millet ve kültürler çoğu kez düşmanlaştırılarak aktarılmış ve
ayrımcılıkla mücadele etmek için yeterli tedbirler alınmamıştır (Kaya, 2012: 2). Bununla birlikte
Türklük, Atatürkçülük ve Türk Kültürü yasalarla korunurken, diğer değerler sistematik olarak
ayrımcılığa maruz kalmışlardır. İlköğretimde yer alan öğrenci andı bunun en bariz örneğidir. Bununla
birlikte müfredat ve ders kitaplarında Türkler dışındaki topluluklardan söz edilirken onları düşman
gösteren ifadelere yer verilmektedir. Milli Eğitimin temel amacından da anlaşılacağı üzere
okullarımızda ki insan hakları eğitiminin mahiyeti özü itibariyle Atatürk İnkılapları ve Atatürk
milliyetçiliği bağlamında yapılandırılmıştır. Mesut Gülmez’e göre Atatürk İnkılap ve İlkeleri ve
Atatürkçülük eğitiminin faydalı yönleri olsa bile ders programlarında yasal bir zorunluluk olarak yer
alması ve insan haklarının Atatürkçü düşüncenin bir alt ideolojisi olarak sunulması doğru bir yaklaşım
değildir (Gülmez, 2001: 73,74).
Diğer taraftan sokakta, okulda, spor müsabakalarında ve birçok yerde mezhebe, dine, etnik
kökene, cinsiyete vb. dayalı birçok ayrımcılığın yaşandığını ifade etmemiz gerekmektedir. Bununla
birlikte ders kitaplarında birçok ayrımcı ve dışlayıcı ifadenin yer aldığı tespit edilmiştir.8 Tarih Vakfı
tarafından yürütülen Ders Kitaplarında İnsan Hakları projelerinde yer alan Betül Çotuksöken, ders
kitaplarındaki eleştirel düşünceye kapalı olan ve Türklüğü yüceltip kutsallaştıran normatif yapının
oldukça endişe verici boyutlarda olduğunu savunmaktadır (Çotuksöken, 2012: 117-128). Söz konusu
dışlayıcı ifadeler bunları okuyan bireylerin içselleştirmesine ve bunları normal olarak algılaması
kaçınılmazdır.
Ders kitaplarındaki insan hakları aykırı durumların yanında insan hakları derslerinin yapısı
konusunda da temel bir sorundan söz etmek gerekmektedir. Doksanlı yılların sonundan itibaren
ilkokullarda zorunlu ders olarak Yurttaşlık Bilgisi ve İnsan Hakları, liselerde ise Demokrasi ve İnsan
Hakları dersi okutulmaya başlanmıştır. 9 Görüleceği üzere her iki derste de İnsan Hakları ikincil
konum yer almaktadır ve birincil sırada yer alan derslerle insan hakları arasında temel bir ayrımın
olduğu dikkatlerden kaçmaktadır. Şu halde yurttaşlık bilgisi belli bir toplumda yaşayan yurttaşların
haklarını ihtiva eden grup haklarını yerel bir çerçeve içinde ele alırken insan hakları insan olarak
dünyaya gelmeye dayalı evrensel hakları içermektedir. 10 Bunun yanında demokrasilerde oy oranlarını
artırmak uğruna siyasi partilerin insan haklarına aykırı olsa bile kitlelerin hoşlanacağı bir takım

8

http://egitimdeinsanhaklari.org/media/documents/08_05_2015_13_53_06237a.pdf, Erişim tarihi: 14.04.18.
Hikmet Sami Türk, 13 Aralık 1997 Boğaziçi Üniversitesi İnsan Haklarının Gelişimi Sempozyumu Açılış
Konuşması, İnsan Haklarının Gelişimi, Türkiye Bilimler Akademisi Yay., Ankara 2001, s. 14.
10
İoanna Kuçuradi, İnsan Hakları: Kavramları ve Sorunları, Türkiye Felsefe Kurumu, Ankara 2016 (3. Baskı),
s. 274.
9
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propaganda ve tutuma başvurdukları görülmüştür.11 Dolayısıyla insan hakları dersinin onun özüne
zarar verebilecek başka konularla karıştırmadan salt bir eğitim müfredatı oluşturabilecek bir biçimde
düzenlenmesi çok daha tutarlı bir anlayış olacaktır.
Bununla birlikte içselleştirilmiş/normalleştirilmiş bir ötekileştirme anlayışı ile iç içe
yaşadığımız ifade etmemiz gerekmektedir. Buna göre günlük dile yerleşmiş olan “x ama iyi insan,
anlayışı” etik anlamda incelendiğinde oldukça sorunludur. Buradaki x, etnik köken ve mezhep
olabildiği gibi belli bir bölgeye de işaret edebilmektedir. Bu noktada eleştirel ve sorgulayıcı olmaya
önemli ölçüde ihtiyaç duyulduğu anlaşılmaktadır. O halde, söz konusu sorunsalı sorgulamaya
kendimizden, kendi sarf ettiğimiz ifadelerden başlamak gerekmektedir. Söz gelimi “alevi ama iyi
insan” örneğinden hareket ettiğimizde, ama ifadesi ile sanki fena bir şeyden söz ediyor ve onu telafi
etmeye çalışıyor gibi bir durum ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda “x ama iyi insan” anlayışının adeta
karşı tarafı övüyormuşçasına içselleştirilmiş olan fakat irdelendiğinde olumsuz bir ötekileştirme türü
olduğu anlaşılmaktadır.
Eğitim anlayışımızda yer alan ve eğitimin yol açtığı söz konusu tutumların insanî anlamda
oldukça sorunlu olduğu aşikârdır. Şu halde insan hakları konusunun Atatürk İnkılap ve İlkeleri ile
Atatürkçülük çerçevesinde değinilen bir husus olarak algılandığı durumların yaşandığı gözden
kaçmamaktadır. Bununla birlikte İnsan Hakları Eğitimi konusunda yetişmiş öğretmen sayısının
yetersizliğinin yanında ders kitaplarında yer alan ötekileştirici/dışlayıcı tutumların bu eğitimin
gerçekleşmesini zorlaştıran etkenler olduğu anlaşılmaktadır. Dolayısıyla insan hakları eğitiminin
yeniden yapılandırılmasının oldukça elzem olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır.
İnsan Hakları Eğitiminin Yeniden Yapılandırılması
İnsan haklarına saygının ve bu hakları korunmanın sürekliliği nasıl sağlanabilir? Şu halde
insan hakları ihlallerini tespit ederek gerekli müeyyideleri uygulayacak bir sitemin olması bu haklar
adına atılmış önemli bir adımdır. Ancak ihlalleri sonradan cezalandırmak yerine haklar konusunda
bilinç kazanarak bu ihlallerin ortaya çıkmasını önlemek daha pratik ve etkili bir yöntem olduğu ifade
etmemiz gerekmektedir. Şu halde insan haklarını yaşanılır kılmanın temel yolu yasalarda ziyade
bireylerin eğitilmesi ve bilinçlenmesini sağlamakla mümkün olabilecektir (Tezcan, Erdem, Sancakdar,
Önok, 2011: 68). Çünkü insan haklarına ilişkin uluslararası belgelerde öngörülen çeşitli koruyucu,
telafi edici ya da yaptırım uygulayıcı mekanizmalar, bir ihlalin gerçekleşmesinden sonra ortaya çıkan
süreçlerdir. Oysa önemli olan ihlali tespit edip cezalandırmaktan ziyade, önceden devreye girip bu
ihlallerin ortaya çıkmasını önlemektir. Bunun yolu ise insan hakları eğitimini etkili bir biçimde
uygulamaktan ve bireylerin haklar konusunda bilinçlenmesinden geçmektedir.
11

İoanna Kuçuradi, İnsan Hakları: Kavramları ve Sorunları, Türkiye Felsefe Kurumu, Ankara 2016 (3. Baskı),
s. 186, 187.
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İnsan hakları eğitimi bireyin yalnızca insan olmasından dolayı edinebileceği hemen bir insan
hakkıdır. Bu hak yalnızca ulusal düzeyde ve pozitif hukukun sağlayacağı imkânlar çerçevesinde değil,
tüm yaşamı kapsamak üzere, herkes için adil ve eşit bir biçimde icra edilmesi gerekmektedir.
Günümüzde küresel adaletsizliğin insan hayatında yol açtığı bir takım dayatmalarla birlikte iç ve dış
barışı tehdit eden birçok unsur göz önünde tutulduğunda İnsan Hakları Eğitiminin çok daha
ehemmiyetli bir hal aldığı görülmektedir. UNESCO’nun 1999’da hazırladığı raporda mezkûr kaygılara
yer verilerek küresel anlamda artan yoksulluğu ve çatışmaları önlemek için bireylerin eğitimine
gereken önemin verilmesi gerektiği hususu üzerinde durulmuştur (Gülmez, 2001: 452). Buna göre
insanlığın geleceğe umutla ve güvenle bakabilmesi ancak insan haklarına ve onun eğitimine gereken
önemin verilmesi suretiyle mümkündür.
Bununla birlikte insan hakları konusunda kendiliğinden ve doğuştan bir bilgiye sahip olmak
olanaklı değildir, bu hususta eğitim yoluyla bilinç kazanılması elzemdir. Aile, toplum ve okulun
yanında yaşamın tüm alanlarında insan hakları ile ilgili duyarlı olmak gerekmektedir. Egemenliğin
gerçekten insana ait olması, insan için ve insanın yararına kullanılması, tüm insan haklarından somut
olarak yararlanmanın ön koşuludur (Gülmez, 2001: 458).
Yukarıda değinmeye çalıştığımız üzere insan haklarının uluslararası boyutuyla ilgili
programlarda insan haklarının evrensel özelliği göz önüne alınmaksızın, Atatürkçü düşüncenin bir alt
başlığıymış gibi işlenmesi üzerinde durulması gereken bir sorundur. Buna göre insan haklarına
yalnızca bir üst ideoloji olarak sunulan Atatürkçü düşünce öğretilirken değinilmektedir. Zaten çok
yetersiz olan insan hakları eğitiminin bu yaklaşımla gerçekleştirilmesi doğru ve olanaklı değildir
(Gülmez, 2001: 455, 456). Şüphesiz Atatürk’ün kurtuluş savaşını başlatarak, bir milletin
bağımsızlığını sağlaması tarihte eşine ender rastlanacak büyük bir kahramanlık örneğidir. Ancak insan
hakları eğitiminin Atatürkçülük çerçevesinde ele alınmasın oldukça yanlış bir tutum olduğunun altının
çizilmesi gerekmektedir. Böylesine elmalarla armutları toplamak gibi çelişkili sonuçlar ortaya
çıkaracak tercihler yerine İnsan Hakları dersinin evrensel ve etik temelleri göz önünde tutularak
uygulanması daha tutarlı bir yaklaşım olacaktır. Bununla birlikte son yıllarda İnsan Hakları adıyla
dersler programlarda yer almaya başlamıştır, insan hakları bilincinin oluşabilmesi için bu dersler
yeterli olabilir mi? diye bir soru akıllara gelebilir.
Okul müfredatlarında İnsan Hakları derslerinin olması şüphesiz önemli bir adımdır. Bununla
birlikte insan hakları eğitimi okutulan bütün derslerin temel karakteri haline dönüştürülmesi ise haklar
konusunda bilinçlenmeyi daha üst seviyelere çıkaracaktır. Böylece çocuk ve gençlerin bilinci yavaş
yavaş yalnız kendi haklarına saygı gösterilme değil, başkalarının haklarına da saygı gösterme isteğiyle
bütünleşmiş olacaktır (M'Bow, 2016: 16). Böylelikle insan hakları bilincinin gelişmesi adına önemli
bir kazanım sağlanacaktır. Örneğin Tarih derslerinde savaş, kölelik, sömürgecilik, emperyalizm ve
Nazizm gibi konular insan haklarına vurgu yapılarak işlenebilir. Sosyal Bilimler derslerinde ise sosyal
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eşitsizlik, yabancı düşmanlığı, ötekileştirme, dışlama ve cinsiyetçilik gibi konuların nedenleri sınıfta
ele alınarak öğrencilere bu sorunların giderilmesi için bir takım çözüm önerileri sorulabilir. Bununla
birlikte bireylerin zihnine yerleşmiş olan başka din, mezhep ve milletlere yönelik önyargılar ve klişeler
üzerine düşünebilmelerini sağlayacak sorgulama/eleştirel düşünme teknikleri uygulanabilir. Bu
hususta felsefenin atölyesi vazgeçilmez bir öneme sahiptir.
Diğer

taraftan

insan

hakları

eğitimi,

kişilerin

insan

haklarını

kavramalarını

ve

içselleştirmelerini sağlamaya yöneliktir. Bireylere insan hakları ihlallerinin olmadığı bir dünyada
yaşamalarını sağlamak için bilginin yanında, beceri ve davranışlarını geliştirmek için de çalışmalar
yapılmalıdır. Örneğin derslerde öğrencilere başkalarına karşı peşin hükümlü olmak yerine başkalarını
dinlemenin, ahlaki değerlendirmeler yapabilmenin, problemlerin çözümü konusunda iletişim kurmanın
ve işbirliği yapabilmenin önemi bir takım münazara, eleştirel düşünme ve uygulamalar yoluyla
gösterilebilir (Uluslararası Af Örgütü, 2002: 16). Bu bağlamda eğitimci ve öğretmenler için
düşünülmesi gereken bazı hususlar şu şekilde sorulara dönüştürülebilir: Bütün öğrencilere birey gibi
mi davranırsınız? Onlara kendi isimleriyle hitap eder misiniz? İsimlerini doğru söylemeye özen
gösterir misiniz? Bir hata yaptığınızda özür diler misiniz? Öğrencilerin karar almasına izin verir
misiniz? İşbirliği, adalet ve barışçılık gibi tutumlar için onları özendirir misiniz? (Uluslararası Af
Örgütü, 2002: 29). Bu sorulara eğitimcilerin vereceği cevaplar insan hakları eğitiminin hangi
evresinde olduğumuza dair bazı önemli ipuçları verecektir.
SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Buraya kadar yaptığımız analizler üzerinden elde edebilecek tespitleri sonuç bölümünde
somutlaştırmaya çalışalım. İnsan hakları eğitiminin mezkûr sorunları aşabilmesi için neler yapılabilir?
1. Öncelikle İnsan Hakları dersinden bağımsız olarak insan hakları bilincini bütün derslerin
karakteri haline getirmek gerekmektedir. Bu çerçevede derslerde normatif bir anlayışla belli bir
milleti/dini/mezhebi kutsallaştırıp anlatmak yerine daha çoğulcu ve insani tutumlar benimsenebilir.
Sosyal Bilimler, Tarih, Edebiyat, Sosyoloji, Felsefe gibi derslerin müfredatları insan hakları içeriği
oluşturmak bakımından oldukça uygun yapıya sahiptir.
2. Bununla birlikte İnsan Hakları eğitimini Atatürk İlke ve İnkılapları ile Atatürkçülük
derslerinden bağımsız olarak düşünmek gerekmektedir. Çünkü bireylerde insan hakları bilincinin
oluşabilmesi için insan hakları konusu başka bir ideolojinin altında yer vermekten ziyade, eğitiminde
başat rol oynayan program haline getirilmelidir.
3. İnsan Hakları eğitimi verebilecek öğretmenlerin yetiştirilmesi önemli bir gereksinimdir.
Çünkü bireylerin hayatlarında insan hakları duyarlılığını oluşturabilecek seviyede bir öğretmen
yetiştirme eğitimini hayata geçirmek insan hakları konusunda bilinçlenmek için elzemdir.
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4. Bununla birlikte ders kitaplarının dışlayıcı ifadelerden arındırılarak insanî bağlamda
hazırlanması gerekmektedir. Tarihte yaşanan savaşlar ve çatışmalar üzerinden giderek, diğer
milletleri/azınlıkları/dinleri ve mezhepleri ötekileştirerek, düşmanlaştıran konular/ifadeler yerine,
insanlığı ve dostluğu geliştirici mahiyette ders kitapları hazırlanmalıdır.
5- Bireylerin iyi bir meslek edinmelerinden önce insanî anlamda iyi birer insan olabilme
değerleriyle yetişmesini sağlamak gerekmektedir.
Yaşamak, birlikte/beraberce/bir arada ontolojik bir zorunluluğu beraberinde getirir, ortaya
çıkacak sorunları geçmişteki ölçütlerle ve geçmişte yaşanana acılarla çözmek olanaksız hale gelebilir.
İnsaniyet alanı her ferdin tek tek katılabileceği bir ortak alanı temsil ettiği için yaşamların ortaklık
kurmasını, ortak ölçütler geliştirmesi gerekmektedir. İnsan olmak sen ve benlerden oluşsa da ancak
bizlerle yürütülebilir. Öteki olmadan benin inşası ve tekâmülü mümkün değildir (Türer, 2015: 374). O
halde ancak birlikte ve beraberce insanlaşabiliriz. Ortak yaşama kültürünün oluşması barış eğitimini
destekleyen ve barışın tesisini kolaylaştıran bir süreç olacaktır.
Bununla birlikte İnsan Hakları eğitimi hak ihlallerine yönelenleri sonradan tespit edip
cezalandırmak yerine söz konusu suç ve ihlalleri önceden önleyici bir özelliğe sahip pedagojik bir
anlayıştır. Ancak böylelikle bireylerin geleceğe güvenle ve umutla bakabileceklerdir.
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ORTAOKULVE LİSE SEVİYESİNDE, HADÎSLERİN ÖĞRETİLMESİNDE ÇİZGİLERDEN
1

YARARLANMA: “KIRK HADÎS KIRK ÇİZGİ” ÖRNEĞİ*
Mustafa IŞIK
Doç. Dr., Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi/ İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi;
mustafaisik@nevsehir.edu.tr.

ÖZET
Hadis, Hz. Peygamber’in sözü anlamında olup; hadis ilmi, temel İslam bilimlerinden biridir. Hadîs
Tarihi sürecinde, hadîslerin öğretilmesini sağlamaya yönelik bazı ilimler doğmuştur. Garîbu’l-Hadîs, Fıkhu’lHadîs, Esbâbu Vurûdi’l-Hadîs gibi. Bu ilimler, doğdukları ve geliştikleri süreçte, gerekli vazifeyi icra etmişler;
bir kısmı da icraya devam etmektedir. Ancak aradan geçen yüzyıllar yeni ihtiyaçlar doğurmuş ve yeni imkânlar
ortaya koymuştur.
Esasen “görmenin duymaya üstünlüğü” olgusu, yeni değildir. Nitekim bir Arap atasözünde “Duymak,
görmek gibi değildir; görmek bir başka” anlamında “Leyse’l-haber, ke’l-iyân” denilmektedir. Günümüz sosyal
medyasında kullanılan emoji’lerin yeni olmadığı; ilk çağlardan günümüze ancak mağara duvarlarında gelebilen
resimlerlerin güncelleşmiş şekli olduğu dillendirilmektedir.
Ayrıca, 1983 yılında Howard Gardner tarafından ortaya attığı “Çoklu Zekâ Teorisi” kapsamında,
‘Görsel-Uzamsal Zekâ’ konumuza girmektedir.
21. yüzyıl kuşakları görselliğin sınır tanımadığı bir ortamda yetiştikleri için; internetin sunduğu sınırsız
imkânları kullanırken, görsele artan ilgi oranında yazıya ilgi azalmaktadır. Biz ‘dijital kuşak’ olarak adlandırılan
genç nesillere hadis öğretmede karikatür/çizgiler kullanabiliriz. Dijital kuşaklar, okuyarak öğrenemez çünkü
bunlar daha çok görsel öğrenmektedirler. Bunlar ‘twitter kuşağı’ olup kapasiteleri 140 karakterlik kısa
mesajlardır. Bu kuşaklar, okuyarak değil seyrederek (görsel okuyarak) öğrenmektedirler. Bu nedenle, görsel
yöntemlerle bu nesile ulaşmamız gerekir. Neticede, hadîs öğretiminde çizgileri kullanmak bir avantajdır diye
düşünüyoruz.
Bunun için gerekli resmî alt-yapı da bulunmaktadır. Çizgilerin kullanımı 2000'li yıllarda Eğitim
Bakanlığı Müfredatı’na dâhil edilmiştir. Çizgiler ağırlıklı olarak, fizik, tarih, coğrafya vb. derslerin öğretiminde,
orta öğretim müfredatında kullanılmaktadır. Çizgilerin eğitime uygulanması konusunda bazı üniversitelerde,
yüksek lisans programlarında tezler hazırlanmıştır.
Görsel okuryazarlık ilk kez John DEBES (1968) tarafından; “İnsanın görerek ve diğer algılama
deneyimleriyle bütünleştirerek geliştirebileceği bir grup görme yetisi” olarak tanımlanmıştır. Teknolojinin de
etkisiyle görselliğin önde gittiği dünyamızda okumadan anlatan, okunandan fazla etki bırakan çizginin hadislere
uygulanması gerekmektedir. Sonuçta görsel okuma da eğitim/öğretimde bir okuma şeklidir.
'Görsel okuryazarlık' muhatapları olan genç nesiller, tarih, coğrafya, fizik gibi derslerde, görsel
okumadan yararlanmaktadırlar. Soyut kavramların öğrenilmeye başlandığı 13 yaş ve sonrası müfredatına
hadislerin görsel okunmasını dâhil etmek gerekir. Çünkü konunun dillendirilmeye başladığı 2000 başlarında
ilkokulda olan kuşaklar bugün üniversite sıralarındadır.
Çağdaş çizgi sanatçısı Hasan Aycın, 2005 yılında ‘Kırk Hadîs Kırk Çizgi’ albümünü yayınlamıştır. Bu
albüm, böyle bir çalışmanın somut bir örneğidir. Bu sunumda, hadislerin daha iyi anlaşılması ve ifade edilmesi
için, bu albümden bazı kareler sunacağız. Bu işi yaparken zorunlu ders olan İlköğretim/Ortaokul 7.ve 8.sınıflar
1

Hasan Aycın, Kırk Hadis Kırk Çizgi, İstanbul, 2008.
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DKAB ile Ortaöğretim/Lise 9-12 sınıf DKAB ve AİHL Hadis, Temel Dini Bilgiler ve Hitabet Dersleri
müfredatlarını esas alacağız.
Anahtar Kelimeler: hadis, öğretim, çizgi hadis, görsel

GİRİŞ
Hadis, Hz. Peygamber’in sözü anlamında olup; hadis ilmi, temel İslam bilimlerinden biridir.
Hadîs Tarihi sürecinde, hadîslerin öğretilmesini sağlamaya yönelik bazı ilimler doğmuştur. Garîbu’lHadîs, Fıkhu’l-Hadîs, Esbâbu Vurûdi’l-Hadîs gibi. Bu ilimler, doğdukları ve geliştikleri süreçte,
gerekli vazifeyi icra etmişler; bir kısmı da icraya devam etmektedir. Ancak aradan geçen yüzyıllar
yeni ihtiyaçlar doğurmuş ve yeni imkânlar ortaya koymuştur.
Esasen “görmenin duymaya üstünlüğü” olgusu, yeni değildir. Nitekim bir Arap atasözünde
“Duymak, görmek gibi değildir; görmek bir başka” anlamında “Leyse’l-haberu ke’l-iyân”
denilmektedir. Günümüz sosyal medyasında kullanılan emoji’lerin yeni olmadığı; ilk çağlardan
günümüze

ancak

mağara

duvarlarında

gelebilen

resimlerlerin

güncelleşmiş

şekli

olduğu

dillendirilmektedir.
Çoklu Zekâ Teorisi, 1983 yılında Howard Gardner tarafından ortaya atılmıştır. Gardner ise,
tek çeşit zekâ olduğunun aksine, zekânın çoğul bir olay olduğuna karar vermiştir. Onun teorisine göre,
her birey sekiz çeşit zekâya değişik oranlarda sahiptir. Bunlardan biri de ‘Görsel-Uzamsal Zekâ’
çeşitidir. Araştırma konumuzun alanına giren görsel-uzamsal zekâ: “Resimler, imgeler, şekiller ve
çizgilerle düşünme, üç boyutlu nesneleri algılama, muhâkeme etme ve bunları sanatsal formlara
dönüştürebilme yeteneğidir. Görsel imajları yaratma ve onları görsel olarak (bilgiyi en iyi resimlerle)
sunma konusunda yetenekli olmayı içerir. Görsel zekâsı yüksek olan insanlar, bilgiyi en iyi, resimlerle
ve görsellik kullanarak işleme yeteneğine sahiptir. Görsellik, uzamsal zekâya göre, öğrenmenin temel
taşıdır.” 2 Burada görsel okumanın önemi; öğrenmenin ‘temel taşı’ olarak ortaya çıkmış olmaktadır.
21. yüzyıl kuşakları görselliğin sınır tanımadığı bir ortamda yetiştikleri için; internetin
sunduğu sınırsız imkânları kullanırken, görsele artan ilgi oranında yazıya ilgi azalmaktadır. Biz ‘dijital
kuşak’ olarak adlandırılan genç nesillere hadis öğretmede karikatür/çizgiler kullanabiliriz.
Dijital kuşaklar, okuyarak öğrenemez çünkü bunlar daha çok görsel öğrenmektedirler. Bunlar
‘twitter kuşağı’ olup kapasiteleri 140 karakterlik kısa mesajlardır. Kasım 2017'de bu sınır ikiye
katlansa da 3 yazılı kültür kuşaklarına göre bu kapasite düşük kalmaktadır. Bu kuşaklar, okuyarak değil
seyrederek (görsel okuyarak) öğrenmektedirler. Bu nedenle, görsel yöntemlerle bu nesile ulaşmamız
gerekir. Neticede, “hadîs öğretiminde çizgileri kullanmak, bir avantajdır” diye düşünüyoruz.
2

http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Bili%C5%9Fsel%20Geli%C5%9Fim.pdf
(erişim tarihi: 03.07.2018) Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Bilişsel Gelişim, s. 41, 47)
3
http://en.wikipedia.org/wiki/Twitter, (erişim tarihi:03.07.2018).
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Bunun için gerekli resmî alt-yapı da bulunmaktadır. Çizgilerin kullanımı 2000'li yıllarda
Eğitim Bakanlığı Müfredatı’na dâhil edilmiştir. Çizgiler ağırlıklı olarak, edebiyat, fizik, tarih, coğrafya
vb. derslerin öğretiminde, orta öğretim müfredatında kullanılmaktadır. Çizgilerin eğitime uygulanması
konusunda bazı üniversitelerde, yüksek lisans programlarında tezler hazırlanmıştır.
Konunun dillendirilmeye başladığı 2000 başlarında ilkokulda olan kuşaklar, bugün üniversite
sıralarındadır.
NEDEN GÖRSEL MALZEME?
Karikatürü eğitimde farklı kılan, kullanılmaya başlanmasının yeni olması, görsel olması ve bir
sayfalık metni bir resim karesine sığdırmasıdır. “Karikatürler, gözlemleyerek en ince detaylara kadar
incelenen ve sonra bu detayların sadeleştirilerek olayların tanımlanmasıyla oluşturulan vurucu
mesajlar içerir. Bu nedenle yere sağlam basan karikatürün, bilgilendirme ve düşündürme işlevi de
karikatürün eğitimdeki etkisini artırır.”4
“Karikatür her derste ve her konuda yararlanılabilecek bir araçtır. Çünkü karikatür insanı ve
yaşamı konu alır. Tüm derslerde karikatürden yararlanmak olasıdır. Tabi ki buradan “bütün derslerde
ve ders saati boyunca sadece karikatürle ders işlenmelidir” anlamı çıkmamalı.” 5 diye düşünüyoruz.
Görsel okur-yazarlık ilk kez John DEBES (1968) tarafından; “İnsanın görerek ve diğer
algılama deneyimleriyle bütünleştirerek geliştirebileceği bir grup görme yetisi” olarak tanımlanmıştır.
Meydana gelen değişimlere bağlı olarak görsel okuryazarlık kavramının anlamı daha da genişleterek
günümüzde; görsel mesaj üretme, okuma ve yorumlayabilme yeteneğini barındıran farklı bir dil olarak
tanımlanmaktadır Görseller; öğrencinin dikkatini çekmede, öğrenciyi güdülemede, öğrenciye ipuçları
vermede ve soru sormada, öğrenciye dönüt (geri bildirim yapma imkânı) vermede, öğrenmede bilgi
kaynağı olarak, bilginin yeniden yapılandırılmasında yardımcı olmaktadır.”6 Teknolojinin de etkisiyle
görselliğin önde gittiği dünyamızda okumadan anlatan, okunandan fazla etki bırakan çizginin hadislere
uygulanması gerekmektedir. Sonuçta görsel okuma da eğitim/öğretimde bir okuma şeklidir.
'Görsel okuryazarlık' muhatapları olan genç nesiller, Türkçe, tarih, coğrafya, fizik gibi
derslerde, görsel okumadan yararlanmaktadırlar. Jean Piaget, (1896-1980) İsviçreli bir psikologdur.
Ona göre çocukta bilişsel yapı, dört evrede gerçekleşir. Soyut işlemler dönemi, (son) 4. evredir.
Piaget’e göre (ö.1980) ‘Soyut İşlemler Dönemi’ on bir yaşından başlayıp ergenlik boyunca devam
etmektedir. Birey on beş yaş civarına geldiğinde zihinsel olgunluğa ulaşarak bilişsel faaliyetlerde en
4

Abdulkadir Uslu, “Karikatürün Eğitim Kaygısı”, Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi, Ankara, 2007,
cild: 7, sayı: 84, s. 37.
5
Hakkı Uslu, “Eğitimde Karikatür”, s. 16; Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi, Şubat–2007.
6
M. F. Kaya, “Öğrencilerde Görsel Okuryazarlık Becerilerinin Geliştirilmesine Yönelik Coğrafya
Öğretmenlerinin Görüş ve Uygulamaları”, Turkish Study, Turkey, 2011, Volume 6/2, Spring, p633.

178

X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Nevşehir / 2018

üst düzeydedir.” 7 11 yaşında başlayan soyutu kavrama süreci 13 yaşında gerekli düzeye gelmektedir
ancak her çocukta aynı gelişme beklenmemelidir. Bireyler hem başkalarından farklılık gösterir hem de
kendi içindeki özellikleri ile farklıdır. Örneğin bir bireyin soyut düşünme yeteneği güçlü iken aynı
bireyin resim yeteneği zayıf olabilir. Bu yüzden 12-13 yaşlarında olabilen 7. Sınıf öğrencilerini
hadislerin görsel okunmasını dâhil etmek gerekir. “40 Hadis 40 Çizgi” albümünün oluşması da
soyutun kavranmasıyla ilgilidir. Bir çocuk dergisi tarafından, hedef kitle 9-13 yaş arası çocuklar
seçilip her sayıda bir çizgi hadîs olarak yayınlanmıştır. Soyutu kavrama sorunu olan çocuklar için
henüz erken olan bu girişim terk edilmiş; mevcut çizgiler herkese, albüm şeklinde sunulmuştur.
“Hadiste karikatürden yararlanma” yeni bir düşüncedir. Eğitim/öğretimde bu bilim için
“Karikatür doğrudan doğruya öğretmez. İçinde üç öğeyi taşıdığı için diğer sanatlarla farklılık gösterir.
Bu üç öğe de çizgi, mizah ve düşüncedir” 8 Hadis metinleri bağlayıcı olduğu için mizah duygusunu
yakalamak zor olsa da, düşüncenin çizgiyle verilmesinden dolu dolu yararlanmak mümkündür.
Nitekim Hasan Aycın: “Söz konusu çalışma, alanında bir ilktir, lâkin kesinlikle ilgili hadislerin
çizgiyle yapılmış tercümesi değildir; onların ışığında çizilmiş çizgilerden oluşan bir albümdür. Aynı
Hadîs-i Şeriflerin etkisiyle başkaca ve sayısızca çizgiler çizilebilir” demektedir.
Karikatür görsel bir sanat olmakla birlikte mesaj verme konusunda yazıya benzemektedir.
Karikatür, diğer sanatlar içinde aldığı yeri bir şekille hatırlatmak isteriz.

Karikatür, algısal-kavramsal bölümün görsel-kavramsal kısmında görüntü sanatları dalında yer
almaktadır.
KAPSAMA ALANI
Konu başlığında belirttiğimiz gibi, Ortaokul (7-8) ve Lise Seviyesinde (9-12) Hadîslerin
Öğretilmesinde Çizgilerden Yararlanma imkânını araştıracağız.
7

8

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Bilişsel Gelişim, s.40; Bkz. Dipnot 2.
Uslu, A. s. 36
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Biz bu sunumda,
1- Ortaokul seviyesinde zorunlu ders olan “Din kültürü ve Ahlak Bilgisi” dersinin müfredatı
ve müfredatın somut bir nesneye dönüşmüş hali olan ders kitaplarından hareketle,
2- İmam-Hatip Ortaokullarında ve Anadolu İmam-Hatip Liselerinde zorunlu, Ortaokullarında
seçmeli olan “Temel Dini Bilgiler” dersinin müfredatı ve müfredatın somut bir nesneye dönüşmüş hali
olan ders kitaplarından hareketle,
3- İmam-Hatip Liselerinde zorunlu ders olan “Hadis” dersinin müfredatı ve müfredatın somut
bir nesneye dönüşmüş hali olan ders kitaplarından hareketle,
4- İmam-Hatip Liselerinde zorunlu ders olan “Hitabet ve Mesleki Uygulama” dersi müfredatı
ve müfredatın somut bir nesneye dönüşmüş hali olan ders kitaplarından hareketle, bu albümden bazı
kareler sunacağız. 9
Ortaokul ve Lise müfredatında konular tekrarlandığından,
Konulara göre karikatürü belirleme
Karikatürden hareketle konulara işaret etme gibi iki yöntem kullanabiliriz.
Aslında çizgiyi kullanacak öğretmen olduğundan; yıllık ve günlük plan konuları içinde,
konuyla ilgili olabilecek karikatürler ulaşmak daha uygun olacaktır. Ayrıca hangi konuda doğrudan
veya dolaylı olarak hangi çizgiyi kullanması gerektiği konusunda öğretmenin zihninde bir bilgi
oluşacaktır. Karikatürler (40 çizgi) sabit, konular seyyar olduğundan; konudan çizgiye hareket daha
sağlıklı gözükmektedir.
Ayrıca çizgiyi yorumlama konusunda çizerle okur arasında birçok görüş/yorum farklılığı
oluşmaktadır. Yorum farklılıkları bir zenginlik olmakla birlikte, çizerin ne demek istediğini de
bilmek 10 öğretmen açısından bir artı olacaktır. Bu yüzden, çizerden aldığımız yorumları da ilgili kare
altında kısaca vermek istiyoruz. Daha önce yaptığımız bir makale 11 çalışmasında on karenin
yorumlarını vermiştik ancak burada müfredatlarla ilgisini doğrudan kurabildiğimiz kareleri vermeyi
düşünüyoruz. Dolaylı ilgi ise dersin durumuna göre, öğretmenin kuracağı bir ilgidir. Bu ise günlük
planın oluşması sırasında gerçekleşecektir.
9

Bkz. 2018 yeni müfredatı ve önceki yıllar müfredatı için bkz.
https://dogm.meb.gov.tr/www/icerik_goruntule.php?KNO=14 (erişim:3.07.2018)
10
Sayın Hasan Aycın’a, çizgiler hakkında sorduğumuz sorulara, 10.09.2011 tarihinde aldığımız cevaplardır.
Çizer’in bu paylaşımının bilinmesinin yararlı olduğunu düşünüyoruz.
11
Mustafa Işık, Hadîslerin Öğretilmesinde Çizgilerden Yararlanma: “Kırk Hadîs Kırk Çizgi” Örneği, Turkish
Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 9/5
Spring 2014, p. 1119-1140.
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UYGULANABİLİRLİK İMKÂNI
İlgili müfredat ve ders kitaplarından hareketle yapılan tespitler birer öneridir. Uygulayıcı
durumunda olan öğretmen, yıllık plan hazırladığında öğreteceği konuya, günlük plan hazırladığında
konunun ayrıntılarına yoğunlaşacaktır. Bu yüzden, önereceğimiz karelerden daha fazlasını kullanma
imkânı olup olmadığını anlayacaktır.
Bizim yaptığımız sadece bir yol gösterme olup asıl icracı öğretmen olacaktır. Adı geçen
albüme ve karelere dijital olarak ulaşma imkânı her zaman için bulunmaktadır.
32.Kare
Albümün karikatür/çizgi sırası esas olmakla birlikte, 32. karenin en
başa alınması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü halkı Müslüman toplumların
sosyal hayatında iletişim, selamla başladığından; “aranızda selamı yayın” hadis
görseli en başa konmalıdır.
Çizerin “Yoruma gerek bırakmayacak kadar açık” dediği bu kare, her
derse, ders yılına, yeni döneme başlarken kullanılabilecek bir çizgidir. İngilizce
öğretmeni için “Good morning/ Good afternoon / Good evening” neyse, Din
kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni için o konumdadır.
Ders
DKAB
DKAB
AİHL
AİHL

Sınıf
7.
9.
TDB
Hitabet

Ünite
Din ve Güzel Ahlak
Değerler
Adab-ı Muaşeret
‘Din Hizmetleri ve İletişim

Alt Başlık
Selam vermek
Selam vermek
Selamlaşma Adabı
Temel İlke ve Unsurları

Bağlam
Görgü kuralı
Haklarından biri
Selamlaşma Adabı
Selam vermek

1. Kare
1. karede bize göre, Allah ve Rasûlü’nün ‘karanlıklardan aydınlıklara
çıkarması’ 12 vurgulanmıştır. Rahle üzerindeki Kitap, Allah’ın yolunu sembolize
etmektedir. Kitab/ Kur’an’ın içeriği, güneş sembolüyle ‘nûr’ olarak gösterilmiştir.
Soyutun ifadesinin zorluğu, malumdur. Kur’an’ın bir adı da Nûr’dur. Çizere göre,
“Siyah/karanlık zeminde 13 rahle üstünde açılmış Kur’an yani Allah’ın ipinden
doğan ışık/nur, kitabın ortasından akıp ayraç ipi, ayraç ipi uzanıp yol oluyor.
Öğretmen ise elbette Hz. Muhammed’dir.” Böylece yorum farkı doğmakta; çizer
bilgi kaynağından insana doğru hareket ederken biz insandan bilgi kaynağına giden bir yol olarak
değerlendirmiştik.

12
13

İbrahim 14/1; Bakara 2/257.
Bu durum 24 adet karede geçtiğinden tekrar vurgulanmayacaktır.
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Bu karede, metinler arası okuma, renk ve sembollerden yararlanılmıştır. Kur’an-ı Kerim’in
ana kaynak olması ve bilgi kaynağının hayata uyarlanmasında Allah Elçisi yol göstermesi somut
olarak gösterilmektedir.
Ders
DKAB
DKAB
DKAB
DKAB
DKAB
AİHL
AİHL
AİHL
AİHL
AİHL

Sınıf
7
8
10
10
12
Hadis-10
Hadis-10
Hadis-10
Hadis-10
TDB

Ünite
Kur’an’a göre Şeytan
Kur’an’da Akıl ve Bilgi
Allah İnancı
İslam ve Bilim
Hz. Muhammed
Hadis
Hadis
Hadis
Hadis
İnanç Dünyamız

Alt Başlık
Kur’an’a göre Şeytan
Bilgi Edinme Yolları
Kitaplara iman
Bilginin kaynakları
Hadis ve sünnet
Temel Kavramlar
Temel Kavramlar
Hadis Metinleri
Sünnetin Konumu
İnanç Esasları

Bağlam
Ana kaynak
Vahiy Bilgisi
Peygamberlere iman
Kur’an ve Peygamber
Sünneti Anlama
Örnek almak
Sünnet koyucu
İman ve Salih Amel
Dindeki Yeri
Peygamberlere iman

2. Kare
2. karede hadîs metni siyah zemin üzerine beyaz olarak çizilmiştir.
Arka-planda gök kubbe cami olarak sembolize edilmiştir. Hz. Peygamber’in
“Yeryüzü bana mescit kılındı” 14 hadîsine gönderme yaptığı görülmektedir.
Kubbede alem kullanılarak çizgi mabede yaklaştırılmıştır.
Diğer çizgilerde de geleceği üzere çizer gök kubbe sembolünü çok
kullanmıştır. Bunlardan bir kısmında alem/hilal kullanarak sembolü camiye
yaklaştırmış; bir kısmında ise sade gök kubbe kullanmıştır.15 Bize göre, hayatın
her anının ve halinin kulluk olduğu anlatılmak istenmiş olmalıdır.
Çizer’e göre, “Gök kubbenin altında Kur’an’ı öğrenen ve öğreten insanı” anlatmaktadır.
Öğreten ve öğrenenin yarım karede bütünleşmeleri, öğrenci olmazsa öğretenin; öğreten olmazsa
öğrenmek istemenin boşuna olduğunu; ikisinin bir bütün oluşturduğunu anlatmak için olmalıdır.
Ders
DKAB
DKAB
DKAB
DKAB
DKAB
DKAB
DKAB
AİHL
AİHL
AİHL
AİHL
14
15

Sınıf
7
8
9
9
10
10
10
TDB
TDB
TDB
Hitabet

Ünite
Kur’an’a göre Şeytan
Kur’an-ı Kerim
Bilgi ve İnanç
Kur’an
Allah inancı
Kur’an ve Yorumu
İslam ve Bilim
İnanç Dünyamız
İslam Ahlakı
İslam Ahlakı
Din Hizmetlerinde İletişim

Alt Başlık
Kur’an-ı Kerim
Kur’an’nın özellikleri
Bilginin kaynakları
Ana Konuları
Kitaplara iman
Kur’an
Bilginin kaynakları
İnanç Esasları
İslam Ahlakının Kaynakları
İslam Kaynakları
K. Kursu Öğreticiliği

Bağlam
Ana kaynak
Ana kaynak
Ana kaynak
Öğrenme/öğretme
Kur’an
Öğrenme/öğretme
Kur’an ve Sünnet
Kitaplara iman
Kur’an ve Sünnet
Kur’an’a karşı vazifelerimiz
Uygulama

Buharî, Teyemmüm 1, Salât 56, Enbiyâ 40; Nesaî, Gusl 26, Mesâcid 42; İbn Mâce, Tahâre 90.
Albümde, gökkubbe ve mabet sembolünü 12 karede kullanılmıştır.
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3. Kare
3. karede hadîs metninin tamamı verilmemiş; kısaltılarak alınan kısmı da
“Her çocuk Müslüman doğar” diye yanlış tercüme edilmiş; yeni kuşaklar için
anlaşılması zor olan bu tamlama ‘Müslüman doğar” denilerek; yanlış anlaşılır
hale getirilmiştir. 16
Karanlık zemin üzerinde yayılan aydınlık, ‘Müslüman olmaya müsait
olarak doğan ferdin potansiyel olarak aydınlığa gebe olduğunu anlatmak içindir.’
Kundaktaki çocuk kucaktadır ve ‘annesinin gonca gül’ olarak sembolize
edilmiştir.
Ders
DKAB
DKAB
DKAB
DKAB
AİHL

Sınıf
9
10
11
12
TDB

Ünite
İnsan ve Din
İnsan ve Din
Aile ve Din
Yahudilik ve Hıristiyanlık
İnanç Dünyamız

Alt Başlık
İnsanın Doğası ve Din
Her çocuk Müslüman olmaya müsait olarak doğar
Aile kültürüyle yetişmek
Aile kültürü
İnsan ve Din

Bağlam
kültür
kültür
kültür
kültür

4. Kare
Çizer’in yorumu, “Kibir bu çizgide, bir hastalık olarak görülüyor.” Kibirli insan/hasta yüzündeki ifadeden de belli oluyor- doktora gitmiş; doktor, kalp filminde onun hastalığını inceliyor”
şeklindedir.
Hadîs metni ilk duyulduğunda ‘suç ve ceza dengesizliği’ akla gelmekte
ancak çizgi konuyu daha anlaşılır hale getirmektedir. Çağımızın hastalığı
kanser hücresinin vücudun bir yerinde bulunması ve organa dağılması artık
somut hale gelmiştir. Kanser hücresinin gözle görülemeyecek kadar küçük
olmasının hiç önemi yoktur. Çizgide ‘Kalbinde minicik kibir olan kimse’
organının

birinde

gözle

görülmeyecek

kadar

kibir

olan

kimse

ile

özdeşleştirilmiştir.
Hadîsin mesajı, hasta doktor ilişkisi içerisinde anlatılmıştır. Hz. Peygamberi tanıtan ve
tanımlayan ifadelerden biri de ‘Tabîbu'l-Kulûb (Kalplerin doktoru)’ tamlamasıdır. İnsanları fizikî
görünümleriyle tanıyıp değerlendirme yapar; gönül dünyalarına inerdi.

16

Geniş bilgi için bkz. Işık, Hadîslerin Öğretilmesinde Çizgilerden Yararlanma, s. 1131
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Hadîsin anlaşılması ve anlatılmasında sembolik olarak ‘hasta-doktor ilişkisi’ vurgulanmış,
beden dilinden yararlanılmıştır. AİHL 10. Sınıf Hadis müfredatında, “Hadislerin tenkidi” ünitesinde,
‘Sahih Hadislere Uygunluk’ kapsamında kullanılabilir.
5. Kare
5. nolu karede, Allah yolunda hareket edenlerin ateşe karşı yürüyüşleri güller açmasına sebep
olacaktır. Hz. İbrahim’in ateşe atılmasına gönderme yapılmıştır. 17 Çizer’e göre, “Ayakları Allah
yolunda tozlanmış insan” alevlerin, yani cehennemin üstüne yürüyor; ama izlerinden anlıyoruz ki
cennet onun ayaklarının altına seriliyor.” Hz. Muhammed’in hayatı düşünüldüğünde, sosyolojik
boyutta bunu yaşadığını görüyoruz.
DKAB 9. sınıf müfredatında “İnsan ve Din” ünitesinde, ‘Çok Tanrıcılık’tan Tevhid’e geçiş”
bağlamında, İbrahim (a.s.) örneği olarak kullanılabilir.

5. kare
6. Kare

6. kare

9. kare

10. kare

6. karede gül metaforu kullanılmaktadır. Çizer’e göre, “Gök mihrabında bir terazi kefesi, tek;
başka kefeye gerek yok ve terazi kefesinde güzel ahlâkın simgesi bir gül bulunmaktadır.” Onun
karşılığında başka bir değer yok çünkü ahlak dinin meyvesi konumundadır. Hz. Muhammed’in de gül
ile sembolize edildiği bilinmektedir. “Din kültürü ve Ahlak Bilgisi” dersinin adıyla doğrudan
ilintilidir.
Ders
DKAB
DKAB
AİHL
AİHL

Sınıf
7
11
10
TDB

Ünite
Hz. Muhammed
İbadetlerde ilkeler
Hadis tarihi
İslam Ahlakı

Alt Başlık
Ahlak
İbadetlerin Faydaları
Ahlakla İlgili Hadisler
Ahlakın Kaynakları

9. Kare

17

Enbiya 21/69.
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Bağlam
Model
Ahlak
Model
Model
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Yoruma gerek bırakmayacak kadar açık ancak mikrofonun adama ne dediği gözden
kaçmamalıdır.
Ders
AİHL
AİHL

Sınıf
Hitabet
Hitabet

Ünite
Dinî Hitabet
Din Hizmetleri

Alt Başlık
Dinî Hitabetin İlkeleri
İletişimin Temel Unsurları

Bağlam
İlkeler
İlkeler

10. Kare
İslam geleneğinde Hz. Muhammed gül ile sembolize edilmiştir. Çizer, “Güleç yüzlü gül
adam/güzel ahlaklı insanı gül ikram ederken resmediyor. Kendisinden ve ikramından etrafına gül
kokuları yayılıyor” demektedir. Saçlarının da gül gibi taranması; çizerin ahlakla da bağlantı
kurduğunu göstermektedir. Nitekim 6. Karede ahlakın anlatımında gül metaforu kullanmıştır.
Ders
DKAB
DKAB
DKAB
DKAB
AİHL
DKAB
AİHL

Sınıf
7
8
9
10
TDB
11
10

Ünite
Hz. Muhammed
Hz. Muhammed’in Örnekliği
Hz. Muhammed’in Hayatı
Kur’an’a göre Hz. Muhammed
İslam Ahlakı
Hz. Muhammed’in Örnekliği
Hadis Temel Kavramlar

Alt Başlık
Güzel Ahlak
Ahlak
Ahlak
Ahlak
İslam Ahlakının kaynakları
Ahlak
Ahlak

Bağlam
Model
Model
Elçi gönderildiği
Elçi gönderildiği
Model
Model
Model

12. Kare
Toplumun çekirdeği, ailedir. Çizerin yorumuyla, “Göğü ve yeri, geceyi ve gündüzü içine
alacak kadar geniş, bacasından mutluluk tüten, geniş aile tipi: üç kuşak bir arada mutlu bir aile”
resmedilmiş durumdadır.
Ders
DKAB
DKAB
AİHL

Sınıf
9
11
Hitabet

Ünite
Din ve Hayat
Aile ve Din
Hitabet ve Dua

Alt Başlık
Din ve Aile
Aile
Nikâh

Bağlam
Aile
Mutlu bir aile
Aile

13. Kare
Burada insanın kendini gerçekleştirmesi, ağaç metaforuyla anlatılıyor. Çizer, “İnsan bir
bakıma ‘el’dir; elden ibarettir. Eylemleriyle var olabilir ve eylemlerini ancak elleriyle
gerçekleştirebilir. Bu çizgide konu, el simgesi üstünden anlatılmaya çalışılıyor. İnsan, bir
eliyle/bedeniyle toprağa sıkıca tutunuyor, kök salıyor. Diğer eliyle/ruhuyla yücelere uzanıyor, dal
budak oluyor. Bir eliyle topraktan devşirmiş olduğu rızkı, aslında diğer eline ihsan ediliyor”
demektedir.
Ders
DKAB
DKAB

Sınıf
8
9

Ünite
Kader
Değerler
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Alt Başlık
irade
Kişilik Gelişimi

Bağlam
Sorumluk
Değerlerin Etkisi
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DKAB
AİHL

11
10

Kader
Hadis

İrade
Hadis Çeşitleri

Sorumluluk

Muamelâtla İlgili Hadisler’ içinde “Bir kimse asla kendi kazancından daha hayırlı bir rızık

yememiştir. Allah’ın Nebî’si Dâvûd (a.s.) da kendi elinin emeğini yerdi” hadisi kapsamında
kullanılabilir.

Kare 12

Kare 13

Kare 14

Kare 15

14. Kare
Temizlik, evrensel bir değerdir. Manevi temizlik olan ibadetler için bile maddi temizlik istenir.
Çizginin anlatımı, yoruma gerek bırakmayacak kadar açıktır.
Ders
DKAB
DKAB
AİHL

Sınıf
8
9
TDB

Ünite
Dinler
Temizlik/İbadet
İnanç Dünyamız

Alt Başlık
Evrensel Öğütler
İbadet

Bağlam
Temizlik
Maddi/Manevi temizlik
Temizlik

15. Kare
Siyah/karanlık zemin -yok hükmünde olan ne varsa- ışık saçan geniş bir aydınlık; onun içinde
kalp; onun içinde amel, iç içe kareler olarak resmedilmektedir.
Ders
AİHL
AİHL

Sınıf
10
TDB

16. Kare

Ünite
Hadis
İbadet Hayatımız

Alt Başlık
Hadislerin tenkidi
Kabul şartları

Bağlam
Sahih Hadisler
Niyet

7X24 iletişime açık olan insanın seçmeci olması gerekmektedir.
Ders
DKAB
AİHL
AİHL
AİHL
AİHL

Sınıf
9
10
10
TDB
TDB

Ünite
Hadis
Hadis Hadis Tarihi
Adab-ı Muaşeret
Adab-ı Muaşeret

Alt Başlık
Mekân ve Çevre Temizliği
Hadis Temel Kavramları
Ahlak
Konuşma
Medya

4.2.17.Kare
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Bağlam
Gürültü Kirliği
Ravi
Hadis Metinleri
Konuşma Adabı
Bilişim Adabı
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Doğru sandığımız şeyleri bastırarak söyleriz ama ya doğru değilse?
Çizer’in yorumuna göre, “Karanlık bir fonda, biri konuşan diğeri onu dinleyen iki insan…
Konuşan, kibirli ve buyurgan/itham edici… Konuşma balonunun içinde vehim ve karanlık bir
düşünce. Yani sözlerini evham ve karanlık düşünceler oluşturuyor.”
AİHL 10. Sınıf Hadis müfredatında, “Hadis Tarihi” ünitesinde, ‘Ahlak ile İlgili Hadis
Metinleri’ bağlamında,
AİHL TDB müfredatında, “Ahlakî Davranışlar” ünitesinde, ‘Olumsuz Davranışlar’
bağlamında kullanılabilir.

Kare 16

Kare 17

Kare 20

18. Kare
18. karede, başkasına eliyle zarar vermek isteyen kişiye öteki beden diliyle engel olmaya
çalışmaktadır. Çizerin ifadesiyle, “Bu sahne, bir insanın diğerini eliyle, diliyle tacizi/ziyana uğratması/
öldürmesi, yeryüzünde ilk kez Kabil ile Habil arasında yaşanmıştı.” 18 İnsanlık tarihi boyunca da
yaşana gelmektedir.”
Parmağıyla gösterdiği levhada ‘Müslüman’ın tanımı’ yapılmaktadır. Yanlış eylemin bu levha
altında gerçekleşmesi yaman bir çelişkidir. Burada ‘karikatürün mizah gücü’ devreye girmektedir.
‘Yasak’ levhasını altında yasağı delmeye çalışan kişilerin fotoğraflanması/ çizilmesi fikrinden
yararlanılmıştır. ‘Sigara içmek, yasaktır’ levhasının altında sigara içmek gibi.
Bize göre, metnin Arapça yazılması, Türk okuyucusuna verilen mesajı zayıflatmaktadır.
Hadisin Türkçe, İngilizce vb. dillerde yayınlanması halinde levhadaki metnin ilgili dilde yazılması
gerekir.

18

Maide, 5/27–31.
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Ders
DKAB
DKAB
AİHL

Sınıf
8
10
10

AİHL

TDB

Ünite
Alt Başlık
Bağlam
İslam Dinine Göre Kötü Alışkanlıklar
Başkalarına zarar vermek
Haklar, Özgürlükler ve Din” ünitesinde, Başkalarına zarar vermek
Hadis
Temel Kavramlar
İman ve Salih Amel İle İlgili Hadis
Metinleri
Ahlakî Davranışlar
Olumlu-Olumsuz Davranışlar

20. Kare
Çizere göre, “Allah’ın yarattığı bir insan, kendisi gibi bir başka insana gök kubbenin altında
zulmediyor; bir başkası, Allah’ı hatırlatarak onu uyarıyor”
Ders
DKAB
AİHL
AİHL

Sınıf
9
10
TDB

Ünite
Değerler
Hadis Sünnet
Ahlakî Davranışlar

Alt Başlık
Müslümanın Hakları
Evrensellik
Olumsuz Davranışlar

Bağlam
Haklarından biri
Empati
Merhamet

21. Kare
“Zekât, Hac ve Kurban” ünitesi paylaşma ve yardımlaşmanın öne çıktığı bir konudur. Burada
veren el olmak ve komşuyu gözetmek önem arz etmektedir.
Çizer, “Karanlığın içinde, ışık saçan hilâl, dört yıldız19 ve diğer yıldızların altında yan yana iki
ev… İkisinde de yayılmış birer sofra ve sofraya oturmuş birer insan… Biri, karnını tutuyor; sofrasında
yemek yok. Diğeri eliyle uzanıp ona yemek ikram ediyor” diyerek kareyi izah etmektedir.
Ders
DKAB
DKAB
DKAB
AİHL

Sınıf
7
8
9
TDB

Kare21

Ünite
Hz. Muhammed
Kurban
Değerler
Ahlakî Davranışlar

Alt Başlık
Maddi Yardım
Yardımlaşma
Komşu Hakkı
Olumlu Davranışlar

Kare 22

Bağlam
İnfak
Paylaşma
Komşu Hakkı
Birlikte yaşamak

Kare 23

22. Kare
19

Bu anlatım, altı ayrı karede kullanılmaktadır. Güneş Kur’an-ı Kerimi; ay Hz. Muhammed’i, 4 parlak yıldız ilk
halifeleri temsil etmektedir. Bkz. Işık, Hadîslerin Öğretilmesinde Çizgilerden Yararlanma, s. 1135.
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Çizer somut bir şekilde diyor ki: “Adam küçüğünü azarlarken aynı adam ya da bir başkası,
büyüğünü azarlıyor. Azarlayanların üstüne çarpı atılmış ki bu şu demektir: Bizim gök kubbemizin
altında bu davranışların yeri olmamalıdır.” Aynı karede, aynı veya farklı zaman ve kişiler boyutunda
gerçekleşen; değerlerimize ters düşen durum resmedilmiştir.

Ders
DKAB

Sınıf
8

Ünite
Dinler/Evrensel Öğütler

Alt Başlık

DKAB
DKAB
AİHL
AİHL

8
9
10
TDB

Kötü Alışkanlıklar
Değerler
Hadis Temel Kavramları
Ahlakî Davranışlar

Başkalarına zarar vermek
Büyüklere saygı/küçüklere sevgi
Hadis Metin örnekleri
Olumsuz Davranışlar

Bağlam
Büyüklere saygı/küçüklere
sevgi
Kul hakkı
Görgü
İlgili hadis
Görgü

23. Kare
Siyah zemin üzerine beyaz olarak çizilmiştir. Anahtar deliğinden izlemek, meraklı tipini
anlatır. ‘Kapalı kapılar ardında’ neler olduğunu öğrenmek, anahtar deliğinden izlemekle sembolize
edilir. Bu davranış meraklı davranışı ve gizlilikleri öğrenme girişimidir.
Geniş beyaz zemin de anahtar deliği şeklinde çizilmiş olup sonuçta izleyen de izlenmektedir.
Kendisinin anahtar deliğinden izlenmesine razı olmayan kişi, bu işi başkasına yapmamalıdır.
Hadîs, her hususta empati yapmamızı istemektedir.
Hadîsin anlatılmasında gizlilikler öğrenme merakını simgeleyen ‘anahtar deliği’ imajı ve
renklerden yararlanılmıştır.
Ders
DKAB

Sınıf
8

Ünite
Din ve Hayat

DKAB
DKAB
DKAB
AİHL
AİHL

8
8
10
10
TDB

Kötü Alışkanlıklar
Dinler ve Evrensel Öğütler
Haklar, Özgürlükler ve Din
Hadis Sünne
Ahlakî Davranışlar

Alt Başlık
Aklın, dinin, canın, neslin ve malın
korunması
Başkalarına zarar vermek
Çevreyi korumak
Başkalarına zarar vermemek
Evrensellik
Olumsuz Davranışlar

Bağlam
Kul hakkı
Gürültü kirliliği
Empati
Empati
Empati

24. Kare
Kendisiyle barışık insanlar güler yüzlü ve başkalarına karşı hoşgörülü olur.
Ders
DKAB
DKAB
DKAB
DKAB

Sınıf
7
8
11
11

Ünite
Din ve Güzel Ahlak
Kurban
İslam Düşüncesinde Yorumlar
İslam ve Estetik

Alt Başlık
Hoşgörü
Paylaşma
Sözde/Davranışta güzellik
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Bağlam
Hoşgörü
Sadaka
Hoşgörü
Estetik
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DKAB
AİHL
AİHL

12
TDB
Hitabet

İslam ve Barış
Davranışlar
Din Hizmetleri/İletişim

Kare 24

Barış içinde yaşamak
Ahlakî Davranışlar
İletişimin Unsurları

Birlikte yaşamak
Olumlu Davranışlar
İlke

Kare 25

Kare 27

25. Kare
Siyah zeminde veren el, alan ele ihtiyacı olan şeyi veriyor: Işık saçan bir tebessüm…
Ders
DKAB
DKAB
AİHL
AİHL

Sınıf
8
11
TDB
Hitabet

Ünite
Kurban
İslam/Estetik
Ahlakî Davranışar
Din Hizmetleri/İletişim

Alt Başlık
Paylaşma/yardımlaşma
Sözde/davranışta güzellik
Olumlu Davranışlar
İletişimin Temel Unsurları

Bağlam
Sadaka
Estetik
Nezaket
İlke

27. Kare
Siyah zemin üzerine beyaz olarak çizilmiştir. Verilen nesne konusunda, ilk olarak aklımıza
para gelse de, sevginin sembolü kalp 20 çizilerek, ‘verenin sevdiği bir şeyi isteyerek verdiği ve alanın
severek aldığı ifade edilmiştir. Çizer’in ifadesiyle, “O kişi, pıt pıt atan bir kalbiyle; kalpten olanı
vermektedir.”
Beden dilinde açılmış eller, dilek jestidir. Bir şey dileyen, çok geçmeden bir şey isteyecektir.
Fizikî görünüm olarak bakıldığında, veren el daima üsttedir; alan el aşağıda, alttadır. Psikolojik olarak
da durum aynı sayılabilir.
Ders
DKAB
DKAB
DKAB
AİHL
AİHL

Sınıf
7
8
11
TDB
TDB

Ünite
Oruç
Kurban
İslam/Estetik
İnanç Dünyamız
Ahlakî Davranışlar

Alt Başlık
fidye/fitre
Paylaşma/yardımlaşma
Davranışta güzellik
İbadet-Temizlik İlişkisi
Olumlu Davranışlar

Bağlam
Maun Suresi’nin anlamı
Sadaka
Sadaka
Paylaşma
Sadaka

28. Kare
Ders
DKAB

20

Sınıf
8

Ünite
Zekât ve Kurban

Alt Başlık
Paylaşma/yardımlaşma

Bağlam
Sadaka

Çizer, sevginin sembolü kalbi albümde 5 karede kullanmıştır. (Bkz. Aycın, s. 4, 7, 14, 15, 27).
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DKAB
DKAB
DKAB
AİHL
AİHL

11
11
11
TDB
Hitabet

29. Kare

İslam ve Estetik
İslam ve Estetik
İslam ve Estetik
Ahlakî Davranışlar
Din Hizmetleri ve İletişim

Sözde güzellik
Sözde/davranışta güzellik
Sözde güzellik
Olumlu Davranışlar
Temel Unsurları

Sadaka
Sadaka
Sadaka
Sadaka
İlke

Müslümanın kardeşine güzel ve kötü durumları aynen söylemesi, aynanın görüntüyü objektif
olarak yansıtmasına benzetilmiştir.
AİHL 10. Sınıf Hadis müfredatında, “Hadis Çeşitleri” ünitesinde, Ahad- halk arasında meşhur
hadis” olması bağlamında 29. Kare kullanılabilir.
AİHL TDB müfredatında, “Ahlakî Davranışlar” ünitesinde, ‘Olumlu Davranışlar’ bağlamında
29. Kare kullanılabilir.

Kare 28

Kare 29

Kare 34

34. Kare
DKAB 7. sınıf müfredatında “Oruç” Ünitesinde, Orucun kötülüklerden korunma/arınama
yöntemi olduğu bağlamında 34. Kare, kullanılabilir.
AİHL TDB müfredatında, “İnanç Dünyamız” ünitesinde, ‘İbadet-Temizlik İlişkisi-Kötülüklere
Karşı Kalkan’ olması bağlamında 34. Kare kullanılabilir.
35. Kare
Aracı olmadan Allah’a bağlılığın bir sembolü olan namaz, olabildiğince
somut olarak anlatılmaktadır.
DKAB 10. sınıf müfredatında “Allah İnancı” ve “İbadetler”
ünitelerinde, Yaratanla aracısız iletişim kurma

şekillerinde 35. Kare

kullanılabilir.
AİHL TDB müfredatında, “İnanç Dünyamız” ünitesinde, ‘İbadetTemizlik İlişkisi’ bağlamında 35. Kare kullanılabilir.
Kare 35
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36. Kare
İlk bakışta, “adım başına sevap” akla gelmekle birlikte Çizer “Tek
başına mescide giden bir kul adeta, namaza giden bütün kulların adımlarıyla
yürüyor” yorumunu yapmaktadır.
DKAB 10. sınıf müfredatında “İbadetler” ünitelerinde, Yaratanla
aracısız iletişim kurma şekillerinden olan namazı camide kılmayı anlatmak için
Kare 36

36. Kare kullanılabilir.
37. Kare
Namazla zaman arasında somut bir ilişki kurulmaktadır.
DKAB 10. sınıf müfredatında “İbadetler” ünitelerinde, Yaratanla aracısız
iletişim kurma şekillerinden olan “namaz” için 37. Kare kullanılabilir.

38. Kare

Kare 37

Kâbe’ye yönelmiş olarak “Seccadesinin üstünde mîrac yolculuğuna çıkmış bir mümin” somut
olarak resmedilmektedir.
DKAB 10. sınıf müfredatında “İbadetler” ünitelerinde, Yaratanla aracısız iletişim kurma
şekillerinden olan “namaz” için 38. Kare kullanılabilir.
AİHL TDB müfredatında, “İnanç Dünyamız” ünitesinde, ‘İbadet-Temizlik İlişkisi’
bağlamında 38. Kare kullanılabilir.
39. Kare
Namazın bir anlamı da dua olmakla birlikte, namazdan duaya geçiş hali somutlaştırılmaktadır.
Çizer’in ifadesiyle “Siyah zeminde yani ahir zaman karanlığında mümin, dua ediyor. Kök salıp yere,
dua ile göğe tutunuyor: Bu haliyle sağlam duruşu simgeliyor.”
Ders
DKAB
DKAB
DKAB
AİHL

Sınıf
10
10
12
TDB

Ünite
İbadetler
Allah inancı
Tövbe ve bağışlama
İnanç Dünyamız

Alt Başlık
Namaz ve dua
Namaz ve dua
Dua
İbadet-Temizlik İlişkisi
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Kare 38
40. Kare

Kare 39

Kare 40

Çizer’in anlatımıyla, “Aşağılardan nur kaynağına kıvrıla kıvrıla uzanan dua halinde açılmış
eller ve avuç içlerinde dua sahiplerinin seyir için açılmış gözlerini” somutlaştıran çizgi “duanın,
ibadetin özü olduğunu vurguluyor.
Ders
DKAB
DKAB

Sınıf
10

Ünite
İbadetler
Tövbe ve bağışlama

Alt Başlık
Namaz ve dua
Dua

Bağlam
Yaratanla aracısız iletişim
Yaratanla aracısız iletişim.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Müfredat ve bazı ders kitaplarından yararlanarak yapılan çalışmada 40 kareden 31 tanesi
kullanılmış; 9 adeti kullanılamamıştır. Bu durumda, 4/3 kullanılmış olmaktadır. Aslında eğitim,
süreklilik(7), önderlik, çığır açma(8), yaşanan tecrübeden ders alma(11), Müslümanın tanımı(18),
doğruya kulak verme(19), küslük(26), birlik-beraberlik; kardeşlik(29), eşitlik(31) ve kardeşlik(33)
temalarını işleyen kareler daha çok kullanım imkânına sahiptir. “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Dersinde Öğrencilere Verilecek Kavramlar” ve “Değerler” listesine baktığımızda, yukarıdaki temalar
sık sık vurgulanması gereken konulardır. Bu kavram ve değerleri somut hale getiren karelerin
kullanılamamış olması, müfredatta ‘başlık ölçeğinde’ izdüşümüne denk gelinmemiş olmasındandır
Çizgi-konu ilişkisini, dersin durumuna göre, en iyi bir şekilde kuracak olan öğretmendir. Bu
ise eğitici/öğreticinin önünde günlük planın oluşması, kafasında ders anlatımının şekillenmesi
sırasında gerçekleşecektir. İçerik konu olunca, kullanılmayan karelerin diğerlerinden daha fazla
kullanılması mümkündür. Derste öğrencilere kare gösterilecek, yorum istenecek, onay ve önerilerle
birlikte Çizer’in yorumundan da yararlanarak, en iyi anlama/anlatma yolu bulunmuş olacaktır.
Çok farklı zekâ düzeylerine ve soyutu kavramada ayrı algı boyutlarına sahip öğrencilerin,
arada bir karşılarına çıkacak olan görseli yorumlamada zengin yorumların ortaya çıkması
beklenmektedir. Teorik ve soyut bilgilerin somuta dönüşmesi anlama, kavrama ve akılda kalıcılığı
sağlayacağı için istendik davranışların oluşmasına katkısı olacaktır.
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ÖZET
Bu çalışmada liselere geçişte uygulanmakta olan sınav sistemindeki değişiklikler ele alınmıştır. Bu
bağlamda liselere geçişte son 20 yılda yapılan sınav değişikliklerinden bahsedilmiştir. Son 20 yılda uygulanmış
olan LGS, OKS, SBS ve TEOG sınavlarından bahsedilmiştir. Bu sınavlardaki derslere, soru dağılımlarına,
sınavlar arasındaki benzerlik ve farklılıklara yer verilmiştir. Bunun yanında 2017-2018 eğitim öğretim
döneminde kaldırılan TEOG sınavı ve yerine gelen sistem ile ilgili olarak Kayseri İli merkez ortaokullarında
görev yapmakta olan 15 öğretmen ile görüşme gerçekleştirilmiştir. Görüşmeye katılan öğretmenler Matematik,
Türkçe, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Fen ve Teknoloji, Beden Eğitimi, Teknoloji Tasarım, İngilizce, Rehberlik
branşlarında görev yapmaktadır. Görüşmede yapılandırılmış ve yarı yapılandırılmış sorulara yer verilmiştir.
Görüşme sonuçlarından elde edilen veriler içerik analizi ile incelenmiştir. Çalışmaya katılan öğretmenlerin genel
çoğunluğu TEOG sınavının kaldırılmasını olumsuz değerlendirmiştir. Bunun yanında yeni uygulanacak olan
sınavın uygulanmaya başlamasıyla birlikte sonuçlarının görülebileceğini ifade etmişlerdir. Genel olarak sınav
değişikliklerinin çok sık yapılmasının olumsuz sonuçlara yol açtığı da ifade edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: TEOG, Sınav Değişiklikleri, Liselere Geçiş

ABSTRACT
In this study, the changes in the examination system applied to the high school are discussed. The LGS,
OKS, SBS and TEOG exams which have been implemented in the last 20 years are mentioned. In this context,
the exam changes made during the last 20 years are mentioned. The lectures, question distributions, similarities
and differences between exams are included in these exams. In addition, interviews were held with 15 teachers
who were working in the central secondary schools of Kayseri Province in relation to the TEOG examination
and the system that was replaced in the 2017-2018 education period. The teachers who participated in the
interviews are working in Mathematics, Turkish, Religion Culture and Ethics, Science and Technology, Physical
Education, Technology Design, English, Guidance. Structured and semi-structured questions are included in the
discussion. The data obtained from interview results were analyzed by content analysis. The majority of the
teachers who participated in the study negatively evaluated the removal of the TEOG test. In addition to this,
they stated that the results of the new test will start to be implemented together with the results. In general, it has
been stated that the frequent changes of examinations lead to negative results.
Key words: TEOG, Examination Modifications, Transition to High Schools
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GİRİŞ
Eğitim bir toplumun temelini oluşturur. Toplumların gelişmesi, refahı ve kalkınması eğitim
alanında yapılan çalışmalar ile doğrudan etkilidir. Bundan dolayı eğitimin her kademesinde çeşitli
çalışmalar yürütülmektedir. Bu çalışmalar akademik, sanatsal, spor gibi alanlarda bireyi geliştirmeye
yöneliktir.
Ülkemizde 8 yıllık zorunlu eğitim sisteminin yerine 4+4+4 eğitim politikası getirilmiştir.
2012-2013 eğitim öğretim yılından itibaren 4+4+4 eğitim politikası uygulanmaya konulmuştur. Diğer
yandan temel eğitimden ortaöğretime geçişte LGS, OKS, SBS, TEOG gibi sınavlar yapılmıştır. 20172018 eğitim öğretim döneminde ise 2013-2014 eğitim öğretim döneminde uygulamaya konmuş olan
TEOG (Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş) sınavının kaldırılmasına karar verilmiştir.
Geçmiş yıllarda liselere geçişte uygulamaya konmuş olan sınavların öğrenci, öğretmen ve veli
üzerindeki etkilerine yönelik çalışmalar yapılmıştır. Fakat sınavların ortak özellikleri ve farklılıkları ile
ilgili geniş çapta bir çalışma yapılmamıştır. Bu bağlamda son 20 yılda yapılan sınav değişikliklerinin
ele alınması çalışmanın önemini artırmıştır. Bu sınav sistemlerinin karşılaştırılmasının yapılması ve
yeni uygulanması planlanan sisteme de yer verilmesi çalışmayı daha da önemli hale getirmiştir.
Eğitim toplumları ilgilendiren ve toplumsal yaşamda önemli rol oynayan bir süreçtir. Eğitim
insanın bireysel, çevresel ve sosyal yönlerden başarıya ulaşmasında temel araçtır. Eğitim insanın
bireysel hedeflerine, tüm yeteneklerinin oluşmasına olanak sağlamaktadır (Sarıer, 2010:108).
Eğitim kişileri topluma hazırlayıp yetiştirmektedir. Özellikle 20. yüzyılda meydana gelen
büyük gelişme ve değişmeler neticesinde toplumun ve bireyin de ihtiyaçları farklılaşmıştır. Bunun
yanında birçok alanda bilimsel, sosyal ve teknolojik gelişmeler meydana gelmiştir. Bu durum bilginin
artmasına, bilgiye ulaşma yollarının çeşitlenmesine ve çağdaş toplumun eğitim ihtiyacını karşılayan
sistemlerin yeniden şekillendirilmesine yönelik çabaları da beraberinde getirmiştir. Bundan dolayı
eğitimde kavramsal, örgütsel ve işlevsel açıdan yeniden yapılandırmalar yapılması gerekli hale
gelmiştir (Dinç, Dere, Koluman, 2014:399).
Teknolojinin gelişmesi ile birlikte bilgiye ulaşma yolları çeşitlilik göstermiştir. Teknoloji
kullanımı yaygınlık kazanmıştır. Gelişen teknolojinin eğitim alanında kullanımı da yaygınlaşmıştır.
Ülkelerin öğretim programlarındaki gerekli düzenlemeleri yapabilmeleri, öğretim sistemindeki
eksiklikleri giderebilmeleri ve uluslararası düzeyde kendi başarılarını görebilmeleri için çalışmalar
yapılmaktadır (Çelen, Çelik, Seferoğlu, 2011:2).
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Bu çalışmalar yapılan sistem değişikliğinin uygulama aşamasında hedeflenen amaca ulaşıp
ulaşmadığı konusunda da yapılmaktadır. Bu sayede eğitimde istenen hedefe ne denli ulaşıldığı fikrine
sahip olunmaktadır.
Öğrenmenin etkin bir şekilde gerçekleşmesi ve başarının sağlanabilmesi için öğrencinin kişisel
ve ailevi özelliklerinin yanında okulun eğitim kaynaklarının da sayı ve nitelik yönünden yeterli olması
gerekmektedir (Önder, 2016:838).
Ülkemizde eğitim kademeleri arasındaki geçiş yaklaşık olarak 40 yıldan beri sınava dayalı bir
sistemle gerçekleştirilmektedir. Yapılan araştırmalarda bu geçiş sistemi hakkında katılımcıların
karşılaştığı uygulamalar farklı olmasına rağmen genel olarak bu uygulamalara yönelik görüşlerinin
olumsuz olduğu görülmüştür. Geçmişten günümüze kademeler arası geçişte kullanılan çoktan seçmeli
sınav yönteminin tek değerlendirme ölçütü olması bu olumsuzlukların başında gelmektedir. Tek
uygulamaya dayalı ve bilgiyi ölçen sınavların bireyin ilgi ve yeteneklerini açığa çıkarmada yetersiz
kaldığı görüşleri olmuştur (Özkan, Karataş, 2016:226).
Son 20 yılın araştırmasından da anlaşıldığı üzere eğitim sistemi alanlarında çok sık
değişiklikler yapılmaktadır. Bu değişiklikler öğrencinin ve öğretmenin değişen sisteme uyum
sağlaması konusunda da sorunlara neden olmaktadır. Özellikle sınav sistemi ile ilgili yapılan sık
değişiklikler öğrenci üzerinde olumsuz sonuçlara yol açmaktadır.
Araştırmanın Amacı
Bu çalışmanın amacı Türkiye’de liselere geçişte son 20 yılda yapılan sınav değişikliklerini
inceleyerek TEOG sınavının kaldırılmasını ve yerine gelen sistemi öğretmen görüşlerine yer vererek
açıklamaktır. Bu amacı gerçekleştirmek için sorulara cevap aranmıştır.
1. 1997 yılından 2017 yılına kadar geçen sürede (son 20 yılda) temel eğitimden ortaöğretime
geçişte uygulamaya konmuş olan sınavların özellikleri, benzerlikleri ve farklılıklarını ele kanun
değişiklikleri nelerdir
2. 2013-2014 eğitim öğretim döneminde uygulamaya başlanan TEOG sisteminin öğrencilerin
akademik başarılarının

belirlenmesinde yeterli olup olmadığına ilişkin öğretmenlerin görüşleri

nelerdir.?
3. Teog sınavı uygulaması kalkmadan önce bu sınavının öğrencilerin kendi okullarında
uygulanmasına ilişkin öğretmen görüşleri nelerdir?
4. TEOG sınavının kaldırılmasına ilişkin öğretmen görüşleri nelerdir?
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5. TEOG yerine gelen Veli Tercihine Bağlı Serbest Kayıt Sistemine yönelik ve çocukların
evlerine en yakın okula kayıt yaptırmalarına ilişkin görüşleri nelerdir
6. Ortaokuldan liseye geçişte sınavın gerekli olup olmaması ilişkin öğretmen görüşleri nelerdir?
YÖNTEM
Bu çalışmada nitel bir çalışma yapılmıştır. Kümbetoğlu’na göre (2012, 34) nitel araştırma bir
sosyal araştırma olarak tanımlanmaktadır. Sosyal araştırma, bu ilişkilerin herhangi bir sosyal öğesinin,
bu ilişkilerden doğan sosyal olguların, süreçlerin, sorunların incelenmesi ve bunlara ilişkin bilginin
toplanmasıdır. Öncelikle1997 yılından 2017 yılına kadar geçen sürede (son 20 yılda) temel eğitimden
ortaöğretime geçişte uygulamaya konmuş olan sınavların özellikleri, benzerlikleri ve farklılıklarını ele
kanun değişikliklerini ortaya koymak için literatür taraması yapılmıştır. Ayrıca çalışmanın ikinci
boyutu farklı branşlarda görev yapan 15 öğretmen ile görüşme yapılmıştır. Görüşmede yapılandırılmış
ve yarı yapılandırılmış sorulara yer verilmiştir. Çalışma TEOG sınavının kaldırılmasıyla gelen sınav
değişikliği hakkında öğretmenlerin fikirlerine yer vermesi bakımından son derece önemlidir. Bu
açıdan çalışma güncel bir tartışmaya da aydınlık getirmektedir.
a.Çalışma Grubu/Katılımcılar
Bu çalışmada 2017-2018 eğitim öğretim yılında Kayseri’de görev yapan farklı branşlardan 15
öğretmen ile görüşme yapılmıştır. Bu öğretmenler Matematik, Türkçe, Fen ve Teknoloji, Beden
Eğitimi, İngilizce, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Rehberlik, Teknoloji Tasarım alanlarında
çalışmaktadır. Farklı branşlardan öğretmenlerle görüşülmüştür. Bu sayede farklı branşlardaki
öğretmenlerin görüşlerine yer verilmiştir. Öğretmenlerden bir kısmı eğitim fakültesinden mezun iken
diğerleri fen edebiyat fakültesinden mezundur. Aşağıdaki tabloda öğretmenlerin cinsiyete, yaşa,
meslek deneyimine, branşa ve mezun oldukları okula göre dağılımı yer almaktadır.
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Tablo 1:Çalışma Grubunun Cinsiyet, Yaş, Kıdem, Branş ve Mezun Oldukları Okullar
Cinsiyet
Kadın
Kadın
Erkek
Kadın
Kadın
Kadın
Kadın
Erkek
Kadın
Kadın
Kadın
Kadın
Kadın
Erkek
Erkek

Yaş
48
48
54
36
40
34
42
54
46
43
29
42
43
39
48

Kıdem
23
28
34
11
17
12
19
26
21
22
7
20
20
16
22

Branş
Fen ve Teknoloji
Türkçe
Fen ve Teknoloji
İngilizce
Matematik
Din Kültürü
Beden Eğitimi
Fen ve Teknoloji
Fen ve Teknoloji
Rehberlik
Rehberlik
Matematik
Türkçe
Matematik
Teknoloji Tasarım

Mezun Olunan Okul
Hacettepe Fen Ed.Fak.Kimya Bölümü+Formasyon
AÖF Sınıf Öğretmenliği+Formasyon
Isparta Eğitim Enstitüsü
Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi
19 Mayıs Fen Edebiyat Fak. Matematik Böl.+Formasyon
Erciyes Üni. İlahiyat Fakültesi
Erciyes Üniversitesi Besyo
Dicle Eğitim Fakültesi
Erciyes Kimya+Formasyon
Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Erciyes Fen Ed. Fak. Matematik Böl.+ Formasyon
Erciyes Fen Ed. Fak. Türk Dili Edebiyatı+Formasyon
Anadolu Üni. Fen Ed. Fak. Matematik Böl.+Formasyon
Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitimi Fak.

b.Veri Toplama Aracı
Çalışmada veri toplama aracı olarak görüşme yöntemi uygulanmıştır. Bu görüşmede
öğretmenlere 6 soru sorulmuştur. Sorular kaldırılan TEOG sistemi ve yerine gelen sistem ile ilgili
konulardan oluşmaktadır. Öğretmenlere açık uçlu sorularda sorulmuştur. Bu sayede öğretmenlerin
görüşlerine yer verilmiştir. Öğretmenlere sorulan 6 soru şunlardan oluşmaktadır:
1)2013-2014 eğitim öğretim döneminde yürürlüğe geçirilen TEOG sistemini öğrencilerin
akademik başarısının belirlenmesinde yeterli buluyor muydunuz?
2)TEOG sınavı birkaç oturumda ve her öğrencinin kendi okulunda sınava girmesi şeklinde
düzenlenmişti. Bunun nedeni olarak öğrencinin sınav stresini en aza indirgemesi amaçlanmıştı.
Bu süre zarfına kadar yapılan uygulamalarda sınavın bu amaca hizmet ettiğini düşünüyor
musunuz? Düşünmüyorsanız nedenini açıklar mısınız?
3)TEOG sınavının kaldırılmasını bir eğitimci olarak nasıl değerlendiriyorsunuz?
4)TEOG yerine gelen
değerlendiriyorsunuz?

Veli

Tercihine

Bağlı

Serbest

Kayıt

Sistemi’ni

nasıl

5)Sınav değişikliği ile beraber velilerin çocuklarını göndermek istedikleri okulların çevresine
taşınmaları gündeme geldi. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?
6)Sizce sınav olmalı mı? Bir sistem öneriniz var mı? Sınav olması durumunda ne tür bir sınav
yapılması gerektiğini düşünüyorsunuz?
c.Verilerin Analizi
Hazırlanan görüşme soruları Kayseri merkez okullarında görev yapan 15 öğretmenle
gerçekleştirilmiştir. Açık uçlu sorulardan elde edilen nitel veriler içerik analizine tabi tutulmuştur.
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Analiz sürecinde cevaplar belirlenmiştir. Belirlenen cevaplara bağlı olarak her bir düşüncenin frekansı
ve yüzdesi hesaplanmıştır. Oluşturulan tablolar ile ilgili yorumlamalar tablonun altında ifade
edilmiştir.
BULGULAR VE YORUMLAR
1.1997 yılından 2017 yılına kadar geçen sürede (son 20 yılda) temel eğitimden
ortaöğretime geçişte uygulamaya konmuş olan sınavların özellikleri, benzerlikleri ve
farklılıklarını ele kanun değişikliklerine ilişkin Bulgular
8 Yıllık Zorunlu Eğitim Sistemi ve 4+4+4 Eğitim Sistemi
Türkiye’de 8 yıllık kesintisiz zorunlu eğitim ilk defa 2-10 Aralık 1946 tarihleri arasında
toplanan 3. Milli Eğitim Şurası’nda tartışılmıştır. Daha sonra 14 Haziran 1973 tarih 1739 sayılı Milli
Eğitim Temel Kanunu’nda yasallaşmış fakat pilot ilköğretim okulları dışında yaygınlaşamamıştır
(Erçelebi, 2000:1).
17 Ağustos 1997’de zorunlu eğitimi kesintisiz 8 yıla çıkaran yasa tasarısı kanunlaşmıştır.
İmam hatip liseleri ve diğer bütün meslek okullarının orta kısımları kapatılmıştır (Gündüz, 2011:8).
Milli eğitim temel kanununda yer alan genel amaçlar maddesinde yer alan maddelerdeki
“ilkokul” ve “ortaokul” ibareleri, 16/08/1997 tarih ve 4306 sayılı Kanunun 8’inci maddesiyle
“ilköğretim okulu” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir (MEB Temel Kanunu, 1973:5101).
Yapılan bu değişiklik 2012 yılına kadar devam etmiştir. Bunun yanında öğrenciler arasında
fırsat eşitsizliğine neden olan katsayı sorunu da 2012 yılına kadar devam etmiştir.
1997 yılında 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’nda yapılan değişiklikle ilkokul ve
ortaokullar birleştirilerek 8 yıllık zorunlu “İlköğretim Okulları”na dönüştürülmüştür. 30.03.2012 tarih
ve 6287 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun ile
de zorunlu eğitim süresi 8 yıldan 12 yıla çıkarılmıştır. Bu kanuna göre zorunlu eğitim 4 yıl ilkokul, 4
yıl ortaokul ve 4 yıl lise eğitimini kapsamıştır (MEB, 2012:1).
4+4+4 eğitim sistemi ile birlikte katsayı sorunu da ortadan kalkmıştır. Bu sayede öğrenciler
arasındaki fırsat eşitsizliği bu anlamda giderilmiştir.
İlkokullar ile ortaokullara ilköğretim veya ilköğretim kurumları, liselere ise ortaöğretim veya
ortaöğretim kurumları denilmeye devam edilmiştir. 2012-2013 eğitim ve öğretimi yılı için 30 Eylül
2012 tarihi itibariyle 66 ayını tamamlayan tüm çocukların okul kayıt işlemleri e-okul sistemi
üzerinden merkezi olarak yapılmıştır. 60-66 ay arasındaki çocukların ise velisinin yazılı isteği ile
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gelişim yönünden hazır olduğu anlaşılanların ilkokula devamı sağlanmıştır. Diğer öğrenciler ise okul
öncesi eğitime yönlendirilmiştir (MEB, 2012:1).
2011-2012 eğitim öğretim yılında ilköğretim 4. sınıfta okuyan ve bir üst sınıfa geçen
öğrencilerin 2012-2013 eğitim ve öğretim yılında ortaokul 5. sınıfa kayıtları e-okul sistemi üzerinden
yapılmıştır. Ancak 2012-2013 eğitim ve öğretim yılında eğitim öğretime başlamış olan imam hatip
ortaokullarına devam etmek isteyen 5. sınıf öğrencilerinin kayıtları bu okullara yapılmıştır. İlköğretimi
tamamlayan öğrencilere diploma verilmeyecek, 12 yıl zorunlu eğitim sonunda ortaöğretim diploması
verilmesi kararlaştırılmıştır (MEB, 2012:1-2).
Ortaöğretime Geçişte Yapılan Sınavlar
Ülkemizde ortaokul veya ilköğretimi bitiren bütün öğrencilere yönelik bir merkezi sınav
olarak ilk kez 1997 yılında LGS (Liselere Giriş Sınavı) uygulanmıştır. İlköğretim veya o zamana
kadar ki adıyla ortaokuldan mezun olan bütün öğrencileri kapsayan bir yapıya dönüştürülmüştür. LGS
sınavı ortaöğretim ve daha sonra devam edilecek olan yükseköğretimin kalite ve özelliğini belirleme
noktasında önemli olmuştur. Sınavdaki öğrenci başarısının birkaç saatlik sınav süresindeki
performansına bağlı olması ilerleyen yıllarda eleştirilere neden olmuştur. Bundan dolayı 2005 yılında
OKS sınavı uygulamaya konmuştur. Daha sonra 2009 yılında SBS, 2013 yılında da TEOG
uygulamaya konmuştur (Dinç, Akşit, 2014:51).

LGS-1997
OKS-2005
SBS-2009
TEOG-2013-2017
ŞEKİL 1: Liselere geçişte uygulanan sınavlar
Liselere geçişte uygulanan sınavlarda çok sık değişiklik yapılmıştır. Öyle ki yeni uygulanmaya
konan sınavların 5-10 yıl uygulanmadan yeni bir sınav sistemi uygulamasına geçilmiştir.
Türkiye’de temel eğitimden ortaöğretime geçiş uygulamaları çerçevesinde liselere giriş sınavı,
2004-2008 yılları arasında ortaöğretim kurumları seçme ve yerleştirme sınavı (OKS), 2008-2013
yılları arasında seviye belirleme sınavı (SBS), 2013-2017 yılları arasında temel eğitimden
ortaöğretime geçiş (TEOG) sınavları uygulanmıştır (Dinç, Dere, Koluman, 2014:400-401).
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2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren TEOG sınavı kaldırılmıştır. İlk defa 2017-2018
eğitim öğretim yılında yapılması planlanan yeni bir sistem oluşturulmuştur.
1997 yılına kadar ilkokuldan sonra sınavla geçilen ortaokullara geçiş, ilkokul sonunda
uygulanan merkezi seçme ve yerleştirme sınavı sonuçlarına göre yapılmıştır. 1997’deki
düzenlemelerle seçme ve yerleştirme sınavı ortaöğretim okullarına geçiş için yapılmaya başlanmıştır.
Daha sonra ilköğretim okullarında ortaöğretime geçiş, Ortaöğretim Kurumları Sınavı (OKS) adı
altında her yıl MEB tarafından yapılmıştır. Bu sınavla 8. sınıf öğrencileri liselere yerleştirilmiştir.
2008 yılında OKS kaldırılmıştır. Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Sistemi (OGES) kapsamında Seviye
Belirleme Sınavları (SBS) uygulanmaya başlanmıştır. OGES kapsamında ortaöğretime yerleşme
puanı: SBS puanları ve okul başarı puanlarının ağırlıklı bileşkesinden oluşmuştur. SBS, 6, 7 ve 8. sınıf
sonunda, o yılın öğretim programlarında yer alan kazanımlarla sınırlı olmak üzere, MEB tarafından
merkezi olarak uygulanmıştır. SBS 2010’dan itibaren kademeli olarak kaldırılmış olup 2012 yılı ve
sonrasında sadece 8. Sınıf öğrencilerine uygulanmıştır (MEB, 2012:1-2).
SBS sınavı OKS sınavından farklı olarak 6, 7 ve 8. sınıfın sonunda o dönemki başarıyı
ölçmeyi hedeflemiştir. Böylece genel bir ortalama elde edilerek liseye geçiş yapılması sağlanmıştır.
OKS, SBS ve TEOG Sınavları Soru Dağılımları
OKS Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji ile Sosyal Bilgiler olmak üzere 4 alt testten oluşan
bir sınavdır. Sorular 6, 7 ve 8. sınıf ders konularından oluşmuştur. OKS bu yapısıyla 2004 yılında pilot
uygulamaları yapılarak 2005-2006 öğretim yılında uygulamaya konan yeni öğretim programlarının
vizyonuna uyum sağlayamamıştır. Çünkü bu vizyon “sonucu” değil, “süreci” ölçen ve değerlendiren
farklı yöntemler kullanmayı gerekli kılmıştır Bundan dolayı OKS kaldırılarak yerine 6, 7 ve 8. sınıfın
sonunda uygulanan ve öğrencilerin o yılın öğretim programlarında belirtilen kazanımları elde etme
seviyelerinin ölçüldüğü SBS sınavı getirilmiştir. 6. sınıfın %25’i, 7. sınıfın %35’i, 8. sınıf sonunda
yapılan sınavın %40’ı genel başarının hesaplanmasında kullanılmıştır. Bu kapsamda ilk SBS 2008
yılında uygulanmıştır. SBS 2013 yılında sadece 8. sınıf öğrencilerine uygulandıktan sonra
kaldırılmıştır (Uzoğlu, Cengiz, Daşdemir, 2013:78-79).
OKS eğitim-öğretim dönemi sonunda tek oturum halinde yapılmıştır. Bu sınavda 6, 7 ve 8.
sınıf Türkçe, matematik, sosyal bilgiler, fen ve teknoloji derslerinin konu kapsamını içeren toplam 100
soru sorulmuştur. Sınavın süresi 120 dakika olarak belirlenmiştir (Şad, Şahiner, 2016:55).
SBS sınavı Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler ve İngilizce olmak üzere 5
dersten oluşturulmuştur. Test konuları her ders için o öğretim yılının programlarına bağlı kalınarak
hazırlanmıştır. Testler öğretim programlarında belirtilen kazanımları öğrencilerin elde etme seviyesini
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ölçmeyi amaçlamıştır. Testte toplam 100 soru vardır. Sınav süresi 120 dakika olarak belirlenmiştir
(MEB, 2013:9).
SBS’de OKS’den farklı olarak İngilizce testi de yer almıştır. Bu sayede liselere yerleştirme de
öğrencilerin İngilizce bilgileri de göz önüne alınmıştır.
SBS sınavının yerine getirilen 2013-2014 öğretim döneminde uygulanmaya konmuş olan
TEOG sınavı getirilmiştir. Bu sınav Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, T.C. İnkılap Tarihi ve
Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve Yabancı dil olmak üzere 6 temel dersten
oluşturulmuştur. Bu sınava öğrenciler 2 oturum halinde kendi okullarında ve okul günlerinde girmiştir.
Sınava girmeyen öğrencilerin durumunu belgelendirmek şartıyla mazeret sınavları yapılmıştır. TEOG
sınavı ile şunlar hedeflenmiştir: (Uzoğlu, Cengiz, Daşdemir, 2013:79).
*Öğrenci, öğretmen ve okul ilişkisi güçlendirmek,
*Başarı değerlendirmesini sürece yaymak,
*Eğitim sürecinde öğretmenlerin ve okulun rolünü daha etkin kılmak,
*Ülke çapında müfredatın eş zamanlı uygulanmasını sağlamak,
*Okul dışı eğitim kurumlarına yönelik ihtiyacı azaltmak,
*Telafi imkânı sağlayarak tek sınavdan kaynaklanan olumsuzlukları azaltmak,
*Sınav kaygısını sürece yayarak azaltmak,
*Öğrenci kazanımlarını objektif bir şekilde izlemek ve değerlendirmek
TEOG sınavında öğrencinin ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye esas puan 6, 7 ve 8. sınıf
yılsonu başarı puanlarının %30 ile 8. sınıfta uygulanan merkezi ortak sınav puanlarının %70’i baz
alınmıştır. 6 ve 7. Sınıflarda bütün derslerin notları öğretmen tarafından verilmiştir. 8. sınıfta ise 6
temel dersten 3 yazılısı olanların 2.’si, 2 yazılısı olanların 1.’si merkezi yazılı olarak yapılmıştır. Geri
kalan derslerin yazılıların tamamı öğretmen tarafından yapılmıştır. Başarı puanı hesaplanırken bütün
derslere ait yazılıların ve performans değerlendirmelerinin ortalaması alınarak öğrencinin o derse ait
başarı notu belirlenmiştir. 6, 7 ve 8. sınıfların yılsonu başarı puanı 300 üzerinden merkezi ortak
sınavların puanı 700 üzerinden hesaplanmıştır. Ortaöğretime yerleştirmeye esas puan ise 500
üzerinden hesaplanmıştır (MEB, 2013:2).
TEOG sınavında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden de soru sorulmuştur. Bu sayede
SBS’de 5 dersten sorular yer alırken TEOG’da 6 dersten soru dağılımları gerçekleştirilmiştir.
TEOG sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları etkilememiştir (MEB, 2013:2).
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SBS’nin kaldırılması ile birlikte TEOG sistemi ile ilgili sıkça sorulan sorulardan
“Ortaöğretime geçiş sistemindeki yeni uygulamalara neden ihtiyaç duyuldu?” sorusuna şu şekilde
yanıt verilmiştir: (MEB, 2013:1).
“Malumunuz üzere eğitimin doğasında var olan değişim ve gelişime paralel, ortaöğretime
geçiş sisteminin sürdürülebilir, dinamik ve esnek bir yapıda güncellenme gerekliliği kaçınılmaz bir
durum arz etmekte. Bu doğrultuda; öğrenci, öğretmen ve okul ilişkisini güçlendirmek, başarı
değerlendirmesini sürece yaymak, eğitim sürecinde öğretmenlerin ve okulun rolünü daha etkin kılmak,
ülke çapında müfredatın eş zamanlı uygulanmasını sağlamak, öğretmenin mesleki performansını
artırmak, öğrencilerin okula devamsızlığını en aza indirmek, okul dışı eğitim kurumlarına yönelik
ihtiyacı azaltmak, telafi imkânı sağlayarak tek sınavdan kaynaklanan olumsuzlukları azaltmak, sınav
kaygısını sürece yayarak azaltmak, öğrenci kazanımlarını objektif bir şekilde izlemek ve
değerlendirmek, orta ve uzun vadede ders dışı sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikleri
değerlendirmek amaçlarını gerçekleştirmek için ortaöğretime geçiş sistemi yenilendi.”
2017-2018 eğitim öğretim döneminde TEOG sistemi kaldırılmıştır. TEOG sınavı hedeflenen
amaca ulaştı mı, eksikleri var mıydı, yeni sistem hedeflenen amaçlara ulaşılabilecek mi şeklinde
sorular da bu sayede ortaya çıkmıştır.
Ortaöğretime geçiş sistemindeki değişiklikler ortaöğretimin yapılanması üzerindeki etkisi, lise
türlerinin dönüşümleri ile birlikte ele alındığında oldukça belirginleşmiştir. 1990’lı yıllarda sınavla
öğrenci alan akademik liselerin oranı %2 civarındadır. Bu oran 2010 yılında %20’ye 2012 yılında
%36’ya 2013 yılında %50’nin üzerine ve 2014 yılında %100’e yükselmiştir. Genel liseler Anadolu
liselerine dönüştükçe sınavla öğrenci alan lise sayısı hızla artmıştır. 2013 yılında tüm akademik lise
türlerine öğrenciler merkezi olarak yerleştirilmiştir. Öğrenciler akademik liselere sınav puanı ile
yerleştirildiğinden akademik eğitim alan öğrenci sayısı sınırlandırılmıştır. Akademik eğitim almak
isteyen fakat puanı yetmeyen öğrenciler zorunlu olarak mesleki eğitime yönlendirilmiştir. 2014 yılında
her okul türünün “Anadolu” olarak dönüştürülmesi ile birlikte Türkiye’deki tüm öğrenciler merkezi
olarak bir lise türüne yerleştirilmiştir (Çelik, 2015:276).
Eğitim süreci boyunca merkezi sınavlar yapılmaktadır. Bu sınavlar öğrencilerin başarı
düzeylerinin ileri akademik yaşamı ve geleceği bakımından önem taşımaktadır (Kontaş, Özpolat,
2017:32-33).
Kademeler arası geçişte yapılan sınavlar öğrencilerin akademik başarılarını ölçmeleri
açısından son derece öneme sahiptir. Öğrencilerin ileriki eğitim hayatlarını etkilemesi bakımından
liselere geçişte uygulanan sınav da son derece önemlidir.
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Yeni Sınav Sisteminin Özellikleri
Yeni sınav sistemine göre öğrencilerin %90’ının mahallesindeki liseye adrese kayıt sistemine
göre gideceği belirtilmiştir. Kalan %10 için belirli sayıdaki proje okulu, fen lisesi türündeki liselere
merkezi sınavla yerleştirileceği açıklanmıştır. İsteyen öğrencilerin bu sınava girebileceği belirtilmiştir.
Sınavla yerleştirilecek olan okulların Mayıs ayında açıklanacağı belirtilmiştir. Sınavın ise Haziran
ayının ilk hafta sonunda yapılacağı belirtilmiştir. Merkezi sınavda 60 soru sorulacağı, soruların çoktan
seçmeli testten oluşacağı ve sınav süresinin 90 dakika olacağı açıklanmıştır. Sınav konularının 8. sınıf
müfredatı ağırlıklı sorulacağı da belirtilmiştir (memurlar.net).
2.1 2017 de kaldırılan TEOG sisteminin öğrencilerin akademik başarılarının
belirlenmesinde yeterli olup olmadığına ilişkin öğretmenlerin görüşlerine ilişkin
bulgular
Tablo 2: 2017 de kaldırılan TEOG sistemini öğrencilerin akademik başarısının belirlenmesinde yeterli
buluyor muydunuz? Soru 1 İçin Katılımcıların Verdikleri Cevapların Analiz Sonuçları
Cevap
Frekans
Yüzde
Yeterliydi
4
26,3
Kısmen Yeterliydi
5
33,3
Yeterli Değildi
6
40
Tablo 2 incelendiğinde görüşme yapılan öğretmenlerin %40’ı TEOG sınavının öğrencilerin
akademik başarısının ölçülmesinde yeterli bulmamıştır. Yeterli bulmayan öğretmenler sınavın sadece
sekizinci sınıf konularından oluşmasını neden olarak göstermişlerdir. Bunun yanında öğrencilerin
sadece sınava yönelik çalışma yaptıklarını, sınav bittikten sonra akademik alanda çalışmalarda azalma
görüldüğünü de belirtmişlerdir. Bunun yanında TEOG sınavının dönem sonu gelmeden yapılmasından
dolayı öğrencilerin sınavdan sonra derslere olan ilgisinde düşüşün yaşandığı belirtilmiştir.
Öğretmenlerden %23,3’ü TEOG sınavını akademik başarının ölçülmesinde yeterli
bulduklarını ifade etmişlerdir. Bunun yanında %33,3’lük kısım kısmen yeterliydi cevabını vermiştir.
Kısmen yeterli olmasının nedeni olarak sınav sorularının sadece sekizinci sınıf müfredatından
oluşmasını dayanak olarak göstermişlerdir. 6 ve 7. Sınıf müfredat konularının olmamasından dolayı
kısmen yeterli olduğunu belirtmişlerdir.
2.2 Teog sınavı uygulaması kalkmadan önce bu sınavının öğrencilerin kendi okullarında
uygulanmasının öğrenci üzerindeki etkisine ilişkin öğretmen görüşlerine ilişkin bulgular
Tablo 3: TEOG sınavı uygulaması kalkmadan önce bu sınavının öğrencilerin kendi okullarında
uygulanmasının öğrenci üzerindeki etkisine ilişkin öğretmen görüşleri
Cevap
Frekans
Yüzde
Sınav stresini azaltmıştır
13
86,6
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Sınav stresini azaltmamıştır

2

13,3

Tablo 3 incelendiğinde öğrencilerin sınav stresini en aza indirgemek için kullanılmış olan
sınav yönteminin çoğunlukla amaca hizmet ettiği düşünülmektedir. Öyle ki öğretmen görüşlerinden
%86,6’sı bu yöntemle birlikte öğrencilerin sınav stresinin azaldığı fikrindedir.
Öğretmenlerin %13,3’ü öğrencilerin stresinin azalmadığını belirtmişlerdir. Görüşmede
öğretmenlerden biri sınavın her türlüsünün stres nedeni olduğunu belirtmiştir. Şu ifadelere yer
vermiştir: “Öğrencinin yaşı kaç olursa olsun sınava gireceği zaman stresli olur. Kendi okulunda,
sınıfında sınava girmesi stresi azaltmaz. Öğrenciyi evinde de sınava alsanız öğrenci stres olacaktır.
Sınav psikolojisi strese neden olmaktadır.” Diğer yandan stres azaltmadığını belirten diğer öğretmen
şu ifadelere yer vermiştir: “Stresin en aza inmesi noktasında güzel bir planlama yapıldı. Ancak
velilerin çocuklarından yüksek puan beklemeleri, her an sınavdan söz etmeleri çocuklardaki stresin
azalmasının önüne geçti. Stresin fazla olmasında velilerin tutumu daha etkili oldu. Çocuklar sınav
stresi içinde oldular.”
Öğretmenimizin görüşünde de yer verdiği gibi liselere geçişte öğrencilerin yanında veliler de
stres yaşamaktadır. Velilerin çocuklarının eğitimleri ile ilgili beklentileri çocuklara da yansıdığından
öğrenciler stres yaşamaktadır.
2.3 TEOG sınavının kaldırılmasına ilişkin öğretmen görüşleri
Soru 3: TEOG sınavının kaldırılmasını bir eğitimci olarak nasıl değerlendiriyorsunuz?
Tablo 4: Soru 3 İçin Katılımcıların Verdikleri Cevapların Analiz Sonuçları
Cevap
Frekans
Olumlu değerlendiriyorum
1
Kısmen olumlu değerlendiriyorum
2
Olumsuz değerlendiriyorum
12

Yüzde
6,6
13,3
80

TEOG sınavının kaldırılmasını öğretmenlerin %80’i olumsuz değerlendirmiştir. Bunun
yanında kısmen olumlu değerlendiren öğretmenler %13,3’lük kısmı oluştururken %6,6’lık kısım
olumlu değerlendirmiştir. Olumlu değerlendiren öğretmen TEOG sınavının 2 oturumdan yapılmasını
gerekçe göstermiştir. Tek oturumda sınav yapılmasının öğrencinin stresini önleyeceğini belirtmiştir.
Bunun yanında kısmen olumlu değerlendiren öğretmenler sınavın olumlu ve olumsuz yönlerinin
olduğunu belirtmişlerdir. Olumlu yönleri stresi en aza indirgeyen sistem olması olarak açıklanırken
olumsuz yönünün öğrencilerin akademik bilgilerinin tam olarak ölçülmediğini düşündüklerini
belirtmişlerdir.
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TEOG

sınavının

kaldırılmasını

olumsuz

olarak

değerlendiren

öğretmenler

sınav

değişikliklerinin çok sık yapılmasını gerekçe olarak göstermişlerdir. Uygulanmaya başlanılan sistem
oturmadan değişiklik yapılması olumsuz olarak değerlendirilmiştir.

2.4 Soru TEOG yerine gelen Veli Tercihine Bağlı Serbest Kayıt Sistemine yönelik ve
çocukların evlerine en yakın okula kayıt yaptırmalarına ilişkin öğretmen görüşleri
TEOG yerine gelen yeni sistem ile ilgili olarak öğretmenler sistemin uygulanmaya
başlamasıyla birlikte sonuçlarının görülebileceğini belirtmişlerdir. Ayrıca sınav değişikliği ile beraber
velilerin çocuklarını göndermek istedikleri okulların çevresine taşınmalarına ilişkin olarak öğretmenler
bu durumun ilkokul kayıtlarında da yaşandığını belirtmişlerdir. Bunun yanında adrese dayalı kayıt ile
birlikte tüm bölgelerdeki okul başarılarının eşitleneceği yönünde görüş bildiren öğretmenler olmuştur.
Başarılı ve başarısız sayılan öğrencilerin aynı okulda okumaları ile birlikte tüm okulların başarı
açısından eşitleneceğini düşünen öğretmenler vardır. Bunun yanında bu durumun özel okullara olan
rağbeti artıracağını düşünen öğretmenlerde vardır. Evinin yakınındaki okulu tercih etmek istemeyen
öğrencilerden maddi durumu iyi olanların özel okulları tercih edeceği belirtilmiştir. Bu durumun fırsat
eşitsizliğini getirebileceği de belirtilmiştir. Öyle ki maddi durumu iyi olmayan öğrencilerin özel okul
tercihini kullanamayacakları belirtilmiştir. Bunun yanında bu sistemin eskiden de uygulandığını
belirten öğretmenler olmuştur. Konuyla ilgili olarak bir öğretmen şu ifadelere yer vermiştir: “Bizim
zamanımızda da adrese dayalı eğitim yapılıyordu. Kendi evimize yakın olan liseyi tercih ettik.
Üniversiteye sınavla yerleştirildiği için hangi liseye gittiğiniz önemli değil. Bütün okullar aynı eğitimi
veriyor.”
Öğretmenlerin görüşlerinden de anlaşıldığı gibi yeni sistemin fırsat eşitliğinin sağlanması
konusunda yeterli olup olmayacağı sorusu gündeme gelmektedir. Bunun yanında yeni sistemin
uygulanmaya başlaması ile birlikte sonuçların daha iyi görüleceği açıklanmıştır.
2.5.Ortaokuldan liseye geçişte sınavın gerekli olup olmaması ilişkin öğretmen görüşleri
nelerdir?
Görüşmeye katılan tüm öğretmenler sınavın olması gerektiğini belirtmiştir. Günümüz
şartlarında sınavsız bir yerleştirmenin mümkün olmadığını belirtmişlerdir. Çünkü genç nüfusun çok
olduğu belirtilmiştir. Sınavın fırsat eşitliğini sağladığı belirtilmiştir. Sınav ile birlikte köy ve ilçelerde
yaşayan öğrencilerin sınav başarıları ile yüksek puanlarla öğrenci alan liseleri kazanabildikleri ifade
edilmiştir. Sınavsız bir sistemin sorunlara neden olabileceği belirtilmiştir. Öyle ki çocuklar yüksek
notlarla mezun olsa da merkezi sınavlardan başarı ortalamaları yüksek olan öğrencilerin başarılı
olmayabildikleri belirtilmiştir. Bu durumun farklı okullarda öğrenim gören öğrencilerin sınıf
başarılarının farklı olmasına da dayandırılmıştır. Öyle ki bir okulda başarılı olarak adlandırılan bir
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sınıf başka bir okuldaki başarılı sınıfla kıyaslandığında aynı akademik ortalamayı göstermemektedir.
Diğer yandan başarısız olarak adlandırılan sınıfla eşdeğer konumda bulunabilmektedir. Bundan dolayı
sadece okul başarı puanının yerleştirmede kullanılmasının mümkün olamayacağı belirtilmiştir.
Ortaokul başarı ortalamaları ile sınav yapılmadan öğrencilerin okullara yerleştirilmesinin söz
konusu olması durumunda gerekli düzenlemelerin de yapılması gerektiği ifade edilmiştir. Bunun
sağlanması için ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıflardaki tüm derslerin sınavlarının merkezi sınav ile
uygulanması gerektiği belirtilmiştir. Bu sağlanabildiği zaman sınavsız başarı puanı ile lise
yerleştirmelerinin mümkün olabileceği aksi takdirde sorunlar meydana gelebileceği ifade edilmiştir.
Konuyla ilgili olarak görüşlerini belirten öğretmenlerden biri şu ifadelere yer vermiştir:
“Okullarda yapılan sınavlarda zümre öğretmen arkadaşımla benim yapmış olduğum sınav soruları
dahi farklı. Dolayısıyla ölçme değerlendirmeyi konular aynı olsa da birçok arkadaşımız kendi
hazırladığı sınavlar ile yapıyor. Soruların hazırlanmasında sınıf başarı düzeyleri de son derece etkili
olmaktadır. Bundan dolayı liselere geçişte mutlaka sınav yapılmalıdır. Sınav olmaması için okullarda
yapılan tüm sınavların tüm dersler için merkezi sorulardan oluşması gerekmektedir. Tüm Türkiye’de
ortaokullarda şu sınıflarda şu saatte 1. yazılı ya da 2. yazılı olacaktır şeklinde duyurular yapılmalı ve
merkezi sınavlar yapılmalı ki öğrencilerin başarı ortalamaları liseye yerleşmelerinde kriter
sayılabilsin. Aksi takdirde sınavsız bir liseye geçiş olmamalıdır.”
Öğretmenlerimizden biri de bir sistem önerisi olarak fikirlerini şu şekilde açıklamıştır:
“Avrupa’nın eğitim sistemini alabiliriz. A, B, C şeklinde başarı sıralamasına göre tüm ülkede sınıflar
oluşturulabilir. Bu sınıflar içerisinde en başarılı öğrenciler A sınıfına giden öğrencilerden oluşabilir.
B sınıfına gidenler A’dan sonraki başarılı olanlardan C sınıfına gidenler diğerlerine göre daha az
başarılı olan öğrencilerden oluşturulabilir. Bu sınıflar arasında öğrenciler okullarını bitirene kadar
geçiş yapabilirler. Başarısı artan öğrenciler bir üst başarı sınıfına alınabilir. Bunun yanında başarısı
düşen öğrenciler de bir alt başarı sınıfına alınabilir. Bu sayede velide, öğrenci de başarısının farkında
olur. Liselere geçişte de bu başarı sınıfları kriter olarak alınabilir.”
Öğretmenlerimizin görüşlerinde de yer verdiği gibi genç ve kalabalık bir nüfusa sahip
olduğumuz için sınav yapılması gerekmektedir. En başarılı öğrencilerin seçimi geçerliliği ve
güvenirliği sağlanmış bir ölçme değerlendirme sınavı ile yapılmadır.
SONUÇ VE TARTIŞMA
Türkiye’de liselere geçişte son 20 yılda yapılan sınav değişikliklerini inceleyerek TEOG
sınavının kaldırılmasını ve yerine gelen sistemi öğretmen görüşlerine göre değerlendirmek amacıyla
yapılan bu çalışmada Öncelikle 1997 yılından 2017 yılına kadar geçen sürede (son 20 yılda) temel
eğitimden ortaöğretime geçişte uygulamaya konmuş olan sınavların özellikleri, benzerlikleri ve
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farklılıklarını ele kanun değişikliklerini ortaya koymak için literatür taraması yapılmıştır. Ayrıca
çalışmanın ikinci boyutu farklı branşlarda görev yapan 15 öğretmen ile görüşme yapılmıştır. Son 20
yılın analizinde de görüldüğü gibi kademeler arasındaki geçişte çok sık değişiklikler yapılmaktadır. Bu
değişikliklerin çok sık olması bir sisteme uyum sağlayamadan başka sistemin gelmesi şeklinde
olmaktadır. Bunun yanında uygulanmaya konulan sistemin ileriki yıllardaki sonuçları alınmadan yeni
değişikliğe gidilmektedir. Öyle ki aynı aileden kardeşlerin biri OKS, biri SBS, bir diğeri ise TEOG
sınav sistemi ile liseye yerleşebilmektedir. Bu durum sistemlerin ileriki yıllarda da hedefe ulaşıp
ulaşmadığı görülmeden değişikliğe gidilmesi şeklinde sonuçlanmaktadır.
Hatipoğlu (2013) Türkiye’de öğrenci seçme ve yerleştirme politikası kararları ile ilgili yapmış
olduğu çalışmasında, ortaöğretimde öğrenci seçme ve yerleştirmede son yıllarda alınan kararların
artırımcılık bağlamında ele alındığında uzun vadeli bir politika amacına hizmet etmekten uzak olduğu
sonucuna varmıştır. Bunun yanında “tek sınav-üç sınav-tek sınav-çoklu sınav (altı sınav) gibi
uygulamaların artırımcı değil, yapbozcu bir görünüm sergilediğini belirtmiştir. Uğur (2013) yapmış
olduğu çalışmasında bu konu ile ilgili olarak ortaöğretime geçişte birçok yöntemin denendiğini ifade
etmiştir. Bu yöntemlerin alınan eğitimleri genel olarak ölçme ve değerlendirmeden ziyade üst kuruma
geçiş aracı olarak değerlendirilmesinde kullanıldığını belirtmiştir.
Öğretmenler TEOG sınavını öğrencilerin akademik başarısının ölçülmesinde yeterli
bulmamıştır. Yeterli bulmayan öğretmenler sınavın sadece sekizinci sınıf konularından oluşmasını
neden olarak göstermişlerdir. Bunun yanında öğrencilerin sadece sınava yönelik çalışma yaptıklarını,
sınav bittikten sonra akademik alanda çalışmalarda azalma görüldüğünü de belirtmişlerdir. Ayrıca
TEOG sınavının dönem sonu gelmeden yapılmasından dolayı öğrencilerin sınavdan sonra derslere
olan ilgisinde düşüşün yaşandığı belirtilmiştir.
Öğretmenlerin çoğunluğu öğrencilerin kendi okulunda sınava girmesini onların üzerinde sınav
stresini azaltmaya hizmet ettiğini düşünmektedir. Sınırlı sayıda öğretmen ise kendi okulunda, sınıfında
sınava girmesi stresi azaltmaz. Çünkü Sınav psikolojisi strese neden olmaktadır ayrıca öğrenciler
üzerinde Stresin fazla olmasında velilerin tutumunun da etkili olduğu belirtilmiştir. Velilerin
çocuklarının eğitimleri ile ilgili beklentileri çocuklara da yansıdığından öğrenciler stres yaşamaktadır.
Veliler özellikle liselere geçiş aşamasında uygulanan sınav sisteminde çocuklarından daha çok kaygı
içerisinde olmaktadır. Yapılan sınavlardan çocuklarının yüksek notlar alıp en iyi liselere yerleşmeleri
için okul haricinde özel ders, dershane gibi ek derslerle çocuklarını sınava hazırlamaya
çalışmaktadırlar. Bu durumda çocuğun iki katı stres yaşamasına neden olmaktadır. Özellikle çok sık
yapılan sınav değişiklikleri öğrencileri olumsuz etkilemektedir. Şad ve Şahiner (2016)

temel

eğitimden ortaöğretime geçiş sistemi ile ilgili yapmış oldukları çalışmada öğrencilerin kendi
okullarında sınava girmelerinin öğrenci motivasyonunu sağladığını belirtmişlerdir. Benzer şekilde
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Zorlu ve Zorlu’da (2015) yapmış oldukları çalışmada TEOG’un sınav kaygısını azalttığı yönünde
sonuçlara ulaşmıştır.
Demirci ve Erden (2016) yapmış oldukları çalışmada öğrencilerin sınav kaygıları ile ilgili
olarak başarısızlık yaşamaları durumlarında öğrencinin aile, arkadaş ve öğretmenleri tarafından
algılanış biçimlerinin sınav kaygısı artırdığı sonucuna ulaşmıştır. Bu nedenle sınav kaygısını
azaltmaya yönelik çalışmalarda bilişsel, duyuşsal ve sosyal bileşenleri içeren şekilde planlamaların
yapılması gerektiği belirtilmiştir.
TEOG sınavının kaldırılmasını olumlu değerlendiren öğretmenler TEOG sınavının 2
oturumdan yapılmasını gerekçe göstermiştir. Tek oturumda sınav yapılmasının öğrencinin stresini
önleyeceğini belirtmiştir. Bunun yanında kısmen olumlu değerlendiren öğretmenler sınavın olumlu ve
olumsuz yönlerinin olduğunu belirtmişlerdir. Olumlu yönleri stresi en aza indirgeyen sistem olması
olarak açıklanırken olumsuz yönünün öğrencilerin akademik bilgilerinin tam olarak ölçülmediğini
düşündüklerini belirtmişlerdir. TEOG yerine gelen yeni sistem ile ilgili olarak öğretmenler sistemin
uygulanmaya başlamasıyla birlikte sonuçlarının görülebileceğini belirtmişlerdir. Ayrıca sınav
değişikliği ile beraber velilerin çocuklarını göndermek istedikleri okulların çevresine taşınmalarına
ilişkin olarak öğretmenler bu durumun ilkokul kayıtlarında da yaşandığını belirtmişlerdir. Bunun
yanında adrese dayalı kayıt ile birlikte tüm bölgelerdeki okul başarılarının eşitleneceği yönünde görüş
bildiren öğretmenler olmuştur. Başarılı ve başarısız sayılan öğrencilerin aynı okulda okumaları ile
birlikte tüm okulların başarı açısından eşitleneceğini düşünen öğretmenler vardır. Bunun yanında bu
durumun özel okullara olan rağbeti artıracağını düşünen öğretmenlerde vardır. Evinin yakınındaki
okulu tercih etmek istemeyen öğrencilerden maddi durumu iyi olanların özel okulları tercih edeceği
belirtilmiştir. Bu durumun fırsat eşitsizliğini getirebileceği de belirtilmiştir. Öyle ki maddi durumu iyi
olmayan

öğrencilerin

özel

okul

tercihini

kullanamayacakları

belirtilmiştir.

Öğretmenlerin

görüşlerinden de anlaşıldığı gibi yeni sistemin fırsat eşitliğinin sağlanması konusunda yeterli olup
olmayacağı sorusu gündeme gelmektedir. Bunun yanında yeni sistemin uygulanmaya başlaması ile
birlikte sonuçların daha iyi görüleceği açıklanmıştır.
Liselere geçişte yapılan uygulamalar 13-14 yaş grubuna hitap etmektedir. Bu dönemde
çocukların bedensel, zihinsel gelişimleri de dikkate alınmalıdır. Uygulamaya konulan sistem
çocukların gelişimleri dikkate alınarak hazırlanmalıdır. OKS, SBS gibi TEOG sınav sisteminin de
kaldırılması ile birlikte ailelerin çocukları için yapmış oldukları etüt, özel ders bütçeleri olumsuz
etkilenmiştir. Basılmış olan test kitapları bir anda önemini kaybetmiştir. Yeni sistem ile ilgili test
kitapları, etütler oluşturulması gündeme gelmiştir. Hatipoğlu, (2013) SBS sınav uygulamasının üç
oturuma yayılmasının öğrencileri motive anlamda rahatlatmadığı sonucuna ulaşmıştır. Bunun yanında
dershane masrafını da artırarak velilere bir yük getirdiğini belirtmiştir.
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Ocak, Akgül veYıldız (2010) yapmış olduğu çalışmada öğrencilerin ortaöğretime geçişte
yapılan sınav değişikliği ile ilgili bilgi sahibi olma konusunda önemli bir çoğunluğun kararsız
olduğunu belirtmiştir. Bu nedenle ortaöğretime geçişte yapılan sınavlarda değişikliğe gidildiğinde
öğrencilerin yeni sınav sistemi ile ilgili daha iyi bilgilendirilmesi gerekmektedir. Böylece sınav
kaygısının azalması olanaklı hâle getirilebilir.
Kademeler arası geçişlerde yapılan sınav değişikliklerinin çok sık gerçekleşmesi veli,
öğretmen ve öğrenciyi olumsuz etkilemektedir. Elbette ki değişim süreklidir ve kaçınılmazdır. Bundan
dolayı değişiklikler yapılabilir. Fakat yeni oluşturulan sistemin gelecekte neler getireceğinin hesabının
iyi yapılması gerekmektedir. Gerekli alt yapılar ve düzenlemeler de yapılmalıdır. Ortaya çıkabilecek
olumsuzluklar önceden hesaplanmalı ve ona göre tedbirler alınmalıdır. Bu sayede sık değişikliklerin
önüne de geçilmiş olacaktır. En önemli sonuç ise Öğretmenlerimizin görüşlerinde de yer verdiği gibi
genç ve kalabalık bir nüfusa sahip olduğumuz için sınav yapılması gerekmektedir. En başarılı
öğrencilerin seçimi geçerliliği ve güvenirliği sağlanmış bir ölçme değerlendirme sınavı ile yapılmadır.
ÖNERİLER
*Liselere geçişte merkezi sınav fırsat eşitliğinin sağlanması açısından son derece önemlidir.
Sınav soru dağılımları ve sınav süresi akademik başarıyı en iyi şekilde ölçmelidir.
*Sınav sistemi öğrencilerin bilişsel ve psikolojik gelişimi dikkate alınarak hazırlanmalıdır.
*Sınav stresinin azaltılması için veliler bilinçlendirilmelidir. Bu konu hakkında veli
toplantıları yapılabilir. Tüm velilerin toplantıya katılımı zorunlu tutulmalıdır.
*Ölçme değerlendirme kapsam geçerliliği yüksek sınav sorularından oluşmalıdır.
*Ölçme değerlendirmede kullanılan soruların güvenirliği ve geçerliliği yüksek olmalıdır.
*Uygulamaya konulan sistem ile ilgili ortaya çıkabilecek sorunlar göz önüne alınmalıdır.
Ortaya çıkabilecek sorunlar ile ilgili tedbirler alınmalıdır.
*Sınav değişiklikleri çok sık yapılmamalıdır. Uygulanan sistemin geleceği takip edilmelidir.
KAYNAKLAR
Çelen, F.K. Çelik, A. Seferoğlu, S.S. (2011). Türk Eğitim Sistemi ve PISA Sonuçları, Akademik
Bilişim, İnönü Üniversitesi, Malatya.
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ÖZET
Bu araştırmada üniversite rektörlerinin stratejik planlarında yer alan vizyon ve misyon ifadeleri
incelenmiş ve ifade edilen açıklamalar 4 başlık altında betimlenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın amacı
yükseköğretim kalite güvence sisteminde rektörün rolünü saptamaktır. Araştırmada teknik açıdan içerik analizi
tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini misyon ve vizyon ifadelerini erişime açan devlet ve özel üniversiteler oluşturmaktadır. 2016-2018 yılları arasında stratejik planları Kalkınma Bakanlığı’nca onaylanan ve bu
planları Kalkınma Bakanlığının web sitesinde internet üzerinden paylaşıma açan misyon ve vizyon ifadeleri
incelenmiştir. Türkiye’de 112 devlet ve 67 vakıf üniversitesinin web sayfalarında yer alan misyon ve vizyon
ifadeleri çalışmanın evrenini belirlemiştir. Fakat yapılan araştırmada 10 devlet ve 7 vakıf üniversitesinin web
sayfalarında misyon ve vizyon ifadeleri bulunmadığı için, ulaşılan 102 devlet ve 63 vakıf üniversitesinin misyon
ve vizyon ifadesi incelenmiştir. 102 devlet üniversitesi ile stratejik planlarını kendi web sitesinde yayınlayan 63
özel üniversite olmak üzere toplam 165 üniversite çalışma grubunu oluşturmuştur. Araştırmaya dahil edilmeyen
bazı üniversitelerin stratejik planlarını, misyon ve vizyon ifadelerini web sitelerinde yayınlamadıkları tespit
edilmiştir. Bu araştırma evreninde üniversiteler kuruluş bakımından iki gruba ayrılmıştır. I. grubu devlet
üniversiteleri, II. grubu ise özel üniversiteleri kapsamaktadır. Araştırma sonucunda devlet üniversitelerinin
stratejik planlarında yer alan misyon ifadelerinde en sıklıkla vurgulanan temalar “Nitelikli İnsan-gücü Kaynağı
Yetiştirmeye Yönelik Hizmetler” ve “Araştırma İşlevine Yönelik Hizmetler” alt başlığı altında toplandığı tespit
edilmiştir. Özel üniversitelerde ise en sık vurgulanan temanın “Eğitim ve Öğretim Hizmetlerine Yönelik
Hizmetler” olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Misyon, Vizyon, Strateji, Üniversite, Rektör, Kalite Güvencesi.

ABSTRACT
In this research, the vision and mission statements in the strategic plans of university rectors were
examined and the explanations expressed were tried to be described under 4 headings. The purpose of the study

is to determine the role of the rector in the quality assurance system of higher education. The

universe of this
research constitutes the state and private universities that open up the expression of mission
and vision. Strategic Plan between 2016-2018 The missions and vision statements approved by the Ministry of
Development and shared on the internet in the website of the Ministry of Development have been examined. 112
state and 67 located foundation web pages mission and vision statements of the universities in Turkey has
identified the universe of the study. However, the mission and vision statements of 102 state and 63 foundation
universities have been studied since the web pages of 10 state and 7 foundation universities did not have mission
and vision statements.

It has been determined that some universities that are not involved in the
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research do not publish their strategic plans, mission and vision statements on their web sites.
In this research universe, universities are divided into two groups in terms of organization. Group I state
universities, II. The group includes private universities. As a result of the research, it was determined that the
themes most frequently emphasized in the mission statements included in the strategic plans of state universities
were collected under the subheadings "Services for the Cultivation of Qualified Human-Power Resources" and
"Services for Research Function". In special universities, the most frequently emphasized theme is "Services for
Education and Training Services".
Keywords: Mission, Vision, Strategy, University, Rector, Quality Assurance.

GİRİŞ
21. yüzyılda ekonomide yaşanan rekabet eğitim alanında da kendisini göstermiştir. Bilgi
çağının getirdiği teknolojik yenilikler, kitle iletişim araçlarının gelişmesi yükseköğretim alanında da
kurumların stratejilerini yeniden yapılandırmalarını beraberinde getirmiştir. Yükseköğretim alanında
her geçen yıl artan üniversite sayısı, eğitimde kalite ve kurumlarda idari kalite anlayışını gündeme
getirmiştir. Ülkemizde her geçen yıl artan üniversite sayısı vakıf üniversiteleri arasında risk ve rekabet
ortamı oluşturmuş, eğitimin odak noktası konusunda farklı hedefler ifade edilmiştir. Devlet ve vakıf
üniversitelerin eğitim anlayışında nitelikli İnsan yetiştirmeye yönelik hizmetler, araştırma işlevine yönelik
hizmetler, eğitim ve öğretim hizmetlerine yönelik hizmetler ön plana çıkmıştır. Üniversitelerin kalite güvence
sisteminde daha iyi bir eğitim anlayışı sunabilmesi için idari hizmetlerin kaliteli olması gerekmektedir. Kurumun
idari performansının, idari ve eğitim-öğretim hizmetlerinde kalitenin ölçülmesi bu açıdan önem arz etmektedir.
Kamu idareleri belirledikleri stratejik planlarını misyon ve vizyon açıklamaları ile desteklemekte
geleceğe yönelik olarak hedeflerini belirtmektedir. Bu planların bir hedefe ulaşıp ulaşmadığı iç kalite
değerlendirmeleri sonucunda ölçümlenmektedir. Üniversitede stratejik planlar rektör tarafından yapılmaktadır.
Rektörler üniversitenin yol haritasını belirlemekte, eğitim-öğretim ve idari hizmetlerin misyon ve vizyonunu
ifade etmektedirler. Stratejik planlara paralel olarak iç değerlendirme ölçümleri yapılmaktadır. Bu ölçümler ve
değerlendirmeler rektörlerin ve kurumun performansını ve kalite düzeyini değerlendirmeye yöneliktir. Bu

araştırmada liderlik vasfı taşıyan yöneticinin yol haritası hükmünde olan misyon ve bu haritanın
amaca götüren yolda varış noktası olan vizyon ifadeleri irdelenmiştir. Bu araştırmanın amacı
Türkiye’de bulanan üniversitelerin misyon ve vizyon ifadelerinde kullandıkları öğeleri tematik
açıdan incelemek, sunulan öğelerden hangi öğelerin daha sık kullanıldıklarını, birbirlerine olan
benzerliklerini veya farklılıklarını ortaya koymak amaçlanmıştır. Araştırmanın kapsamını rektörlerin
kurum adına oluşturdukları stratejik planlar dahilinde ifade edilen misyon ve vizyon açıklamaları
oluşturmaktadır. Araştırma devlet ve vakıf üniversiteler olmak üzere iki grup halinde ele alınmış, misyon ve
vizyon ifadeleri olmak üzere iki başlık, içerik analizi sonucu yapılan gruplama ile 4 tema altında incelenmiştir.

PROBLEMLER
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Araştırma konumuzun içeriği ve araştırma alanımız ile ilgili bir takım yapısal problemler
bulunmaktadır. Araştırma sürecinde yükseköğretim sistemiyle ilgili yapısal problemlerin varlığıyla
karşılaştık.
2007 yılında yayınlanan Türkiye’nin YÖK Stratejisi raporuna göre yükseköğretim sisteminin
en problemli olduğu alanlardan biri de kalite güvencesi konusu olmuştur. Bologna sürecinde
Türkiye’nin yükseköğretim sisteminin incelenip değerlendirildiği karnede kalite güvence konusunda
en zayıf ülkelerden biri gösterilmiştir. Bunun nedeni olarak kalite güvence konusunun ulusal ve
uluslararası boyutta yeni gelişmelere paralel olarak sistematik bir yapılanma içinde olamayışıdır. Son
yıllarda bu probleme yönelik ciddi atılımlar yapılmakta ulusal ve uluslararası kalite güvence
değerlendirmelerine önem verildiği görülmektedir (YÖK Strateji Raporu, 2007).
Bazı üniversite rektörleri strateji planlama, misyon ve vizyon ifadelerini resmi internet
sitelerinde yayınlamamaktadır. Bu rektörlerin stratejilerini, misyon ve vizyon hedeflerini
belirlemedikleri mi yoksa belirleyip yayınlamadıkları mı konusu da henüz açıklığa kavuşmuş değildir.
Bu durum araştırma ve inceleme alanımızı bir anlamda eksik bırakmaktadır.
Rektörlerin seçilmeden önce misyon ve vizyon faaliyetleri doğrultusunda belirledikleri
stratejilerin 5 yıllık süreç sonunda değerlendirildiği bir kurul ya da denetleme ve raporlama birimi
bulunmamaktadır. Ulusal düzeydeki kalite güvence değerlendirmeleri daha çok eğitim-öğretim ve
idari hizmetlerin kalitesini ele almakta, rektörlerin görevde kaldığı dönemlerin stratejik planlamaları,
misyon ve vizyon değerlendirmeleri pek dikkate alınmamaktadır.
Araştırmamızın bir diğer problemi ise üniversite rektörlerinin yönetici pozisyonlarını,
özelliklerini,

misyon ve vizyonlarını analiz eden inceleyen, ilgili bir literatürün olmayışıdır.

Akademik açıdan konuya olan ilgisizlik yükseköğrenim ve yükseköğretim kurumlarının problemlerine
çözüm arayışlarını da ilgisiz bırakmaktadır. Yükseköğretimde kalite güvence sisteminin daha ileri
düzeyde gelişebilmesi açısından bu konu akademik ilgiyi hak etmektedir.
YÜKSEKÖĞRETİMDE KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ
Yükseköğretimde Kalite Güvence Nedir?
2547 sayılı kanuna göre hazırlanan 29423 sayılı “yükseköğretimde kalite güvencesi
yönetmeliği”, 2015 yılında yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik üniversitelere kalitenin geliştirilmesine
yönelik olarak akademik ve idari hizmetlerin değerlendirilmesini şart koşmaktadır. Bu uygulama
yükseköğretim kalite güvence sistemini garanti altına almıştır (29423 sayılı yönetmelik, 2015).
Yükseköğretim kalite güvence sistemi yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim, ve idari
hizmetlerinin kalite güvencesini, iç ve dış değerlendirme kurum ve kuruluşların görevlendirilmesine
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yönelik esasları içermektedir. 29423 sayılı

yönetmeliğin 1’nci maddesine göre iç ve dış kalite

güvencesi olmak üzere iki aşamada görev, yetki ve sorumluluklara ilişkin esasları düzenlemektedir
(29423 sayılı yönetmelik, 2015).
Rektörlerin Misyon ve Vizyon Belirlemeleri
Üniversitelerin stratejik planlarında misyon ve vizyon ifadelerini rektör belirlemektedir.
Rektörlerin belirledikleri misyon ve vizyon ifadeleri üniversitelerin resmi web sitelerinde
yayınlanmaktadır. Her rektör kendi dönemi ile ilgili strateji belirleyerek misyon ve vizyon ifadelerini
açıklamak durumundadır.
29423 sayılı yönetmeliğin 7’nci maddesi gereğince yükseköğretim kurumları iç değerlendirme
yapmak ve kalite geliştirme çalışmalarına katılmak için kalite komisyonu kurmakla görevlidirler.
Yükseköğretimde kalite komisyonun başkanı rektör olduğu ifade edilmektedir. Yönetmelik kurumun
misyon ve vizyonunun belirlenmesi ve uygulanmasını şart koşmakta, 7’nci maddeye göre bu görevi
komisyonun başkanı olan rektöre bırakmaktadır (29423 sayılı yönetmelik, 2015/7).
Misyon
Misyon kelime anlamı olarak (görev) anlamına gelmektedir. “Misyon ifadeleri stratejik
planların geneli için yol gösterici bir işleve sahiptir. Misyon, örgütün ne olmak istediğini ve kime
hizmet ettiğinin genel bir ifadesidir. Misyon bildirimi, kuruluşun sunduğu tüm hizmet ve faaliyetleri
kapsayan bir şemsiye kavramdır” (Özdem, 2011).
Stratejik planlama aşamasından biri de misyon ve vizyon ifadelerinin açıkça belirlenmesidir. Stratejik
planın başarısı vizyon ve misyon ifadelerinin doğru şekilde ifade edilmesine bağlıdır. Rektörlerin vizyon ve
misyon ifadeleri her türlü faaliyetlerine rehberlik etmektedir. Bu nedenle bu kararların dikkatli bir şekilde
verilmesi, kurumların diğer faaliyetlerinin de uygun bir şekilde organize edilmesine ve yerine getirilmesine katkı
sağlayacaktır. Misyon ifadeleri stratejik planların geneli için yol gösterici bir işleve sahiptir.

Vizyon
Vizyon (gösterim, görünüm) anlamlarına gelmektedir. “Vizyon bildirimi, misyon bildirimi ile
birlikte kuruluş planının çatısını oluşturur” (Özdem, 2011).
Stratejik planlardaki önemli noktalardan biri de vizyon ifadeleridir. Vizyon, geleceğe yönelik olarak
rektörlerin uygulamalarını şekillendirmekte ve yönlendirmektedir. Üniversitenin gelecekteki durumunun
sözcüklerle ifade edilmiş halidir. Bu ifadelerden çıkan sonuç ise vizyonun, mevcut gerçekler ile gelecekte
gerçekleşmesi beklenen koşullar birleştirilerek üniversite için arzu edilen bir gelecek imajı yaratmaktır. Bir
üniversitenin vizyonu ideal gelecekte olacak ve olması gereken eğitimin resmini, imajını ya da düşüncesini tasvir
etmektir. Üniversiteler için hazırlanan vizyon ifadelerinin temel amacı; Akademik personelini teşvik etme,
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güçlendirme geliştirme, kurumun gelişimini sağlayacak kararların alınmasını teşvik etme ve iş görenlerin
motivasyonlarını, kurumun gelişmesine odaklandırmadır.
İyi bir vizyon açıklamasında; her yönetici vizyonu kendine özgü ve diğerlerinden farklı bir amacı
taşımalı, yönetimin geleceğe yönelik olarak iç ve dış çevresinde yapılması düşünülen tüm faaliyetler göz önünde
bulundurularak, değerlendirilmelidir (Özdem, 2011).

YÖNTEM
Bu araştırmada üniversite rektörlerinin stratejik planlarında yer alan vizyon ve misyon
ifadeleri incelenmiş ve ifade edilen açıklamalar 4 başlık altında betimlenmeye çalışılmıştır.
Araştırmada teknik açıdan içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini misyon ve vizyon
ifadelerini erişime açan devlet ve vakıf üniversiteler oluşturmaktadır. 2016-2018 yılları arasında stratejik planları
Kalkınma Bakanlığı’nca onaylanan ve bu planları Kalkınma Bakanlığının web sitesinde internet üzerinden
paylaşıma açan 102 devlet üniversitesi ile stratejik planlarını kendi web sitesinde yayınlayan 63 vakıf üniversite
olmak üzere toplam 165 üniversite çalışma grubunu oluşturmuştur. 2018 yılı itibariyle Kamu idarelerinde
stratejik yönetim programı Cumhurbaşkanlığına bağlı olan Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından
onaylanmaktadır.
Devlet üniversitelerinde görevli rektörlerin stratejik planları, misyon ve vizyon ifadelerine yönelik
açıklamaları Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının web sitesinden tek tek incelenerek elde edilmiştir
(Kamuda Stratejik Yönetim, http://www.sp.gov.tr/tr/)
Vakıf üniversitesi rektörlerinin stratejik planları, misyon ve vizyon açıklamalarına ise üniversitenin web
adresinden erişilmiştir. Araştırmaya dahil edilmeyen bazı üniversitelerin stratejik planlarını, misyon ve vizyon
ifadelerini web sitelerinde yayınlamadıkları tespit edilmiştir. Bu araştırma evreninde üniversiteler kuruluş
bakımından iki gruba ayrılmıştır. I. grubu devlet üniversiteleri, II. grubu ise vakıf (özel) üniversiteleri
kapsamaktadır.
Anlamsal (semantik) içerik analizi materyalin içeriğindeki asıl konu alanlarını, boyutlarını, bu alanlara
giren alt başlıkları ortaya çıkartmak için temalar oluşturma işlemidir. Belirtmek gerekir ki içerik analizi bir
örneklem sorunu da oluşturmaktadır (Koçak ve Arun, 2006).
Daha sonra misyon ve vizyon ifadeleri içerik analizi yöntemiyle ilgili literatürde ortaya konulan
üniversitelerin işlevlerine göre dört ana tema altında incelenmeye çalışılmıştır. Bu temalar uzman görüşleri ve
literatür taraması sonucunda; eğitim öğretim işlevine yönelik, araştırma işlevine yönelik, toplum hizmetine
yönelik ve nitelikli insan-gücü kaynağına yönelik hizmetler olmak üzere belirlenmiştir.

BULGULAR
Araştırmanın bu kısmında önce üniversitelerin stratejik planlarında yer alan misyon ifadeleriyle ilgili
bulgulara, daha sonra da vizyon ifadeleri ile ilgili bulgulara yer verilmiştir. Misyon ve vizyon ifadeleri,
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tanımlarda yer alan alt temalara göre incelenmiştir. 102 devlet üniversitesinin stratejik planlarında yer alan
misyon ifadelerinde toplam 450 farklı mesaj vurgulanmıştır. 63 vakıf üniversitesinde ise 221 farklı mesaj
vurgulanmıştır.
Genel olarak alt temalar arasında en sık vurgulanan tema % 62.1’lik oran ile “Nitelikli İnsan Gücü
Yetiştirmeye Yönelik Hizmetler” ifadesidir.
Üniversitelerin stratejik plan metinlerinde yer alan misyon ifadelerinin en az sıklıkla “Eğitim Öğretim
İşlevine Yönelik Hizmetler” alt teması altında toplandığı görülmektedir. Üniversitelerin misyon ifadelerinin
(%9) “Eğitim Öğretim İşlevine Yönelik Hizmetler” alt teması altında toplanmıştır.
“Araştırma İşlevine Yönelik Hizmetler” alt teması %18, “Eğitim ve Öğretim Hizmetlerine Yönelik
Hizmetler” ise % 12 olarak yer bulmaktadır.

Genel Olarak Üniversitelerin Genel Misyon İfadelerinde En Sık
Vurgulanan 4 Tema

Devlet Üniversitelerinin Misyon İfadelerinde En Sık Vurgulanan 4 Tema
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Devlet üniversitelerinde alt temalar arasında en sık vurgulanan tema % 40’lık oran ile “Nitelikli İnsan
Gücü Yetiştirmeye Yönelik Hizmetler” ifadesidir.
“Araştırma İşlevine Yönelik Hizmetler” alt teması %28, “Eğitim ve Öğretim Hizmetlerine Yönelik
Hizmetler” ise % 22 olarak yer almaktadır.
Devlet Üniversitelerinin stratejik plan metinlerinde yer alan misyon ifadelerinin % 10 ile en az sıklıkla
“Eğitim Öğretim İşlevine Yönelik Hizmetler” alt teması altında toplandığı görülmektedir.

Özel Üniversitelerinin Misyon İfadelerinde En Sık Vurgulanan 4 Tema

Özel üniversitelerinde alt temalar arasında en sık vurgulanan tema % 40 ile “Eğitim ve Öğretim
Hizmetlerine Yönelik Hizmetler” ifadesidir.
“Nitelikli İnsan Gücü Yetiştirmeye Yönelik Hizmetler” alt teması % 30, “Araştırma İşlevine
Yönelik Hizmetler” alt teması %20 olarak yer almaktadır.
Özel Üniversitelerin stratejik plan metinlerinde yer alan misyon ifadelerinin % 10 ile en az sıklıkla
“Eğitim Öğretim İşlevine Yönelik Hizmetler” alt teması altında toplandığı görülmektedir.
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Araştırmanın bu bölümünde üniversitelerin stratejik planlarında yer verilen vizyon ifadelerinin analizine
yer verilmiştir. 4. Bölümde üniversitelerin stratejik planlarında yer alan vizyon ifadelerinin temalara göre
dağılımı gösterilmektedir.
“Eğitim Öğretim İşlevine Yönelik Hizmetler” alt temasında üniversiteler en sıklıkla “Ulusal ve
uluslararası düzeyde eğitim ve öğretimde lider, tercih edilen ve saygınlığı olan bir üniversite olmak” ifadesini
kullanılmıştır. Üniversitelerin çoğunluğu ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan, lider bir üniversite olmayı,
dünya üniversiteleri arasına girmeyi başarmayı vizyon ifadesi olarak belirlerken, bazı üniversiteler de vizyon
ifadelerinde “Bölgesinde en önemli eğitim merkezi olmak” ifadesini kullanmışlardır.
Üniversiteler “Araştırma İşlevine Yönelik Hizmetler” alt temasında yer alan vizyonlarını daha çok
ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan ve dünya üniversiteleri arasına girmeyi amaçlayan mesajlarla ifade
etmişlerdir. “Araştırma İşlevine Yönelik Hizmetler” alt temasında yer alan ifadelerin en sık ulusal ve uluslararası
düzeyde tanınan, lider bir üniversite olmak ile dünya üniversiteleri arasına girmeyi amaçlayan vizyon
ifadelerinin olduğu görülmektedir.
“Toplumsal İşlevine Yönelik Hizmetler” alt temasında yer alan ifadelerde üniversiteler en sık
“Üniversite, sanayi, toplum işbirliğini gerçekleştirmek” vizyon ifadesini kullanılmışlardır. Bu ifadenin yanında
“Sağlık alanında saygın bir üniversite olmak” ve “Yaşam niteliğinin yükseltilmesine katkıda bulunmak” ifadeleri
de sıklıkla kullanılan ifadeler olarak dikkat çekmektedir.
“Nitelikli İnsangücü Yetiştirmeye Yönelik Hizmetler” alt temasında yer alan vizyon ifadelerinde;
“Küresel rekabet koşullarına hazır nesiller yetiştirmek, “Evrensel değerlere sahip, üstün nitelikli bireyler
yetiştirmek”, “Atatürk ilkelerine bağlı, çağdaş, sanata değer veren üstün nitelikli bireyler yetiştirmek” ifadelerini
sıklıkla kullandıkları görülmektedir. Üniversitelerin vizyon ifadelerinde en sıklıkla kullanılan “küresel rekabet
koşullarına hazır nesiller yetiştirmek” ifadesi en sıklıkla Üniversitelerin vizyon metinlerinde kullanılmıştır.
Genel Olarak Üniversitelerin Stratejik Planlarındaki Vizyon İfadelerinde
En Sık Vurgulanan 4 Tema
Verilerde incelendiği üzere genel olarak üniversitelerin stratejik planlarında yer alan vizyon ifadelerinin
“Araştırma”(% 35), “Eğitim-Öğretim” (%30), “Toplumsal İşlev” (% 25) ve “Nitelikli İnsangücü Kaynağı
Yetiştirme” (% 10) yönelik hizmetler alt teması altında toplanmaktadır. Genel olarak vizyon ifadeleri
değerlendirildiğinde üniversitelerin vizyon ifadelerinde “araştırma” ve “eğitim-öğretim” işlevlerine yönelik
ifadelerin öne çıktığı görülmektedir.

221

X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Nevşehir / 2018

Devlet Üniversitelerinin Stratejik Planlarındaki Vizyon İfadelerinde En Sık Vurgulanan 4 Tema
Devlet üniversitelerinin stratejik planlarında yer alan vizyon ifadelerinin “Araştırma”(%36), “EğitimÖğretim” (%32), “Toplumsal İşlev” (%20) ve “Nitelikli İnsangücü Kaynağı Yetiştirme” (%12) yönelik hizmetler
alt teması altında toplanmaktadır. Genel olarak vizyon ifadeleri değerlendirildiğinde üniversitelerin vizyon
ifadelerinde “araştırma” ve “eğitim-öğretim” işlevlerine yönelik ifadelerin öne çıktığı görülmektedir.

Özel Üniversitelerin Stratejik Planlarındaki Vizyon İfadelerinde En Sık Vurgulanan 4 Tema
Özel üniversitelerinin stratejik planlarında yer alan vizyon ifadelerinin “Eğitim-Öğretim” (%33), “Araştırma”(% 30), “Toplumsal İşlev” (% 22) ve “Nitelikli İnsangücü Kaynağı Yetiştirme” (%15) yönelik hizmetler
alt teması altında toplanmaktadır. Özel üniversitelerin vizyon ifadeleri değerlendirildiğinde “eğitim-öğretim”
işlevlerine yönelik ifadelerin devlet üniversitelerine göre daha öne çıktığı görülmektedir.
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ÖNERİLER
Araştırmadan elde edilen bulgular ışığında aşağıdaki öneriler geliştirilmiştir. Araştırma sonuçları göz
önünde bulundurularak şu önerileri sıralayabiliriz;

Üniversitelerin stratejik planlarında kullanılan bazı vizyon ve misyon ifadelerinin özgünlük,
motive ve ikna edicilik, hatırlanabilirlik gibi temel ölçütler ekseninde tekrar elden geçirilmesi,
Vizyon ve misyon ifadelerinin üniversitelerin internet sayfasında klişeleşmiş, sloganlaşmış
cümleler şeklinde ve iyi niyet belgeleri olarak kalmamaları için nitelikli eyleme dönüştürülebilmesi,
Vizyon ve misyonun ne derece eyleme dönüştürüldüğü ve kurumun performansına ne şekilde
yansıdığına ilişkin düzenli araştırma ve çalışmaların tasarlanması ve incelenmesi,
Rektörlerin görev süresi bitiminde stratejik planlarının, misyon ve vizyon ifadelerinin ne
ölçüde amacına ulaştığı konusunun değerlendirilmesi, bu değerlendirmelerin raporlar halinde YÖK’ün
web sitesinden yayınlanması önerilebilir.

SONUÇ
Araştırma sonucunda devlet üniversitelerinin stratejik planlarında yer alan misyon ifadelerinde en
sıklıkla “Nitelikli İnsan-gücü Kaynağı Yetiştirmeye Yönelik Hizmetler” ve “Araştırma İşlevine Yönelik
Hizmetler” alt teması altında toplandığı belirlenmiştir. Özel üniversitelerde ise temalar arasında en sık
vurgulanan tema “Eğitim ve Öğretim Hizmetlerine Yönelik Hizmetler” ifadesidir. İkinci olarak en sık kullanılan
“Nitelikli İnsan Gücü Yetiştirmeye Yönelik Hizmetler” alt temasıdır.
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Devlet üniversitelerinin stratejik planlarında yer alan vizyon ifadelerinin en sık olarak “Araştırma”
(%36) ve “Eğitim-Öğretim” (%32), alt teması altında toplanmaktadır. Genel olarak vizyon ifadeleri
değerlendirildiğinde üniversitelerin vizyon ifadelerinde “araştırma” ve “eğitim-öğretim” işlevlerine yönelik
ifadelerin öne çıktığı görülmektedir.
Özel üniversitelerinin stratejik planlarında yer alan vizyon ifadelerinin en sık olarak “Eğitim-Öğretim”
(%33) ve “Araştırma” (%30) alt teması altında toplanmaktadır. Özel üniversitelerin vizyon ifadeleri
değerlendirildiğinde “eğitim-öğretim” işlevlerine yönelik ifadelerin devlet üniversitelerine göre daha öne çıktığı
görülmektedir. Özel Üniversiteler devlet üniversitelerine göre eğitim-öğretim hizmetlerine daha önem verdikleri
görülmektedir. Araştırma İşlevine Yönelik Hizmetler neden özel üniversitelerde 3.ncü planda kaldığı ise bir
araştırma konusudur.
Vizyon ifadeleri incelendiğinde günümüzde üniversitelerin daha çok “araştırma üniversiteleri” ve
“kitlesel eğitim üniversiteleri” olmak üzere iki grupta toplandıkları görülmektedir. Üniversitelerin çoğunluğu
ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan, lider bir üniversite olmayı, dünya üniversiteleri arasına girmeyi
başarmayı vizyon ifadesi olarak belirlerken, bazı üniversiteler de vizyon ifadelerinde “bölgesinde en önemli
eğitim merkezi olmak” ifadesini kullanmışlardır.
Stratejik planın başarılı olması vizyon ve misyon ifadelerinin doğru şekilde ifade edilmesine ve
katılımcı bir anlayışla belirlenme sürecine bağlıdır. Misyon ve vizyon ifadeleri bir örgütün kurumsal kimliğinin
oluşmasına da katkıda bulunurlar. Devlet üniversitelerinin stratejik planlarında yer alan vizyon ve misyon
ifadelerinin incelendiği araştırmada farklı tarihi geçmişe sahip ve farklı büyüklükte olan üniversitelerin benzer
misyon ve vizyon ifadelerini kullandıkları belirlenmiştir. Üniversiteler vizyon ve misyon ifadelerini belirlerken
farklılıklarını belirleyerek bu farklılıklarını misyon ve vizyon ifadelerinde kullanmalıdırlar. Farklı seviyede farklı
alanlarda ve farklı koşullarda yapılanan üniversitelerin benzer vizyon ve misyon ifadelerini kullanmaları etik
açısından tartışılması gerektiği kanaatindeyiz.

Analiz sonucunda üniversitelerin misyon ifadelerinin açıklamasında en çok kullanılan öğeler
sırasıyla; Bilim ve teknoloji ışığında araştırma yapan,değişime ve dönüşüme açık olan, topluma ve
tüm insanlığa fayda sağlayan, evrensel değerlere sahip nitelikli bireyler yetiştirme gibi öğelerdir.
Vizyon ifadelerinde en çok kullanılan öğeler ise; Çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak, uluslararası lider
bir üniversitesi olmak, evrensel düzeyde fark yaratacak nitelikli mezunlar yetiştirmektir.
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ÖZET
Araştırma, ilköğretim hayat bilgisi programındaki kişisel niteliklerin karakter eğitimi açısından öğrenci
görüşleri doğrultusunda ortaya koymayı amaçlamıştır. Bu amaçla, Kılınç (2011) tarafından geliştirilen
“İlköğretim 1., 2., 3. Sınıf Öğrencilerine Yönelik Hazırlanmış Olan Karakter Kazanımlarına Yönelik Tipik
Performans Ölçeği (KKTPÖ)” ve 2009 yılı Hayat Bilgisi Programı taranarak madde havuzu oluşturulmuştur.
Madde havuzundaki ifadeler için uzman görüşleri alınmıştır. Uzman görüşleri neticesinde 17 maddelik “Karakter
Kazanımlarına Yönelik Anket (KKYA)” oluşturulmuştur. Değerlendirme, ilköğretim 3.sınıf öğrencilerinin hayat
bilgisi dersi programı dikkate alınarak oluşturulan karakter kazanımına yönelik anketten aldıkları ortalama puan
değerleri üzerinden yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini, 2011 – 2012 eğitim öğretim yılında öğrenim gören
1296 ilköğretim üçüncü sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. 17 maddelik KKYA içerisinde, birinci madde
“Özsaygı”, ikinci madde “Özgüven”, üçüncü madde “Özgüven”, dördüncü madde “Özgüven”, beşinci madde
“Toplumsallık” altıncı madde “Sevgi”, yedinci madde “Sevgi”, sekizinci madde “Yardımseverlik”, dokuzuncu
madde “Yardımseverlik”, onuncu madde “Doğruluk”, onbirinci madde “ Doğruluk”, on ikinci madde
“Dürüstlük”, on üçüncü madde “Dürüstlük”, on dördüncü madde “Adalet”, on beşinci madde “Vatanseverlik”,
on altıncı madde “Vatanseverlik”, on yedinci madde “Kültürel Değerleri Koruma ve Geliştirme” ile ilişkilidir.
Araştırmada verilerin analizi için SPSS 18 paket programı kullanılmıştır. Araştırma sonucunda ölçekte yer alan
her bir madde öğrencilerin verdikleri cevaplara göre incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Eğitim programları ve öğretim, hayat bilgisi dersi programı, karakter eğitimi

ABSTRACT
The study aimed to determine the traits in primary school life sciences education based on students’
views. With this aim in mind, the “Typical Performance Scale for Primary School 1st, 2nd and 3rd graders’
Character Development” developed by Kılınç (2011) and 2009 Life Sciences Syllabus were analyzed and a pool
item was developed. As a result of expert views, the “Character Learning Outcome Questionnaire” composed of
17 items was developed. The assessment was made based on the mean scores of the students on the scale for
character outcomes in the 3rd graders life sciences syllabus. The study group is composed of 1296 third graders
who were attending the school in 2011-2012. In 17-item CLOQ, the first item was about “Self-esteem”, the
second item was about “Self-respect”, the third and the fourth item was about “self-confidence”, the fifth item
was “sociality”, the sixth and the seventh item were about “love”, the eighth and ninth item were about
“Helpfulness”, the tenth and eleventh item were about “integrity”, the twelfth and thirteenth items were about
“trustworthiness”, the fourteenth was about “fairness”, the fifteenth and the sixteenth items were about
“Patriotism” and finally the seventh item was about “Protection of Cultural Values and Development”. For data
analysis, SPSS 18 data analysis software was used. As a result of the study, each item in the scale were examined
in terms of students’ responds.
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GİRİŞ
Karakter eğitimi iyi ve kötü davranışın ayırt edilerek iyi davranışın alışkanlık haline getirmeyi
amaçlayan bir yaklaşımdır. Karakter eğitimi ahlakın bilişsel, duyuşsal ve davranışsal yönlerini
kapsayacak şekilde aktarılmalıdır (akt. Lickona, 1993). Karakter eğitimi bireyin şekillendirilmesinden
çok daha fazlasını kapsayan geniş bir çerçevedir. Karakter eğitiminde esas olan ahlaki açıdan uygun
olan davranışların kişilerde alışkanlık haline dönüştürülebilmesidir (Bakioğlu ve Sılay, 2011).
Karakter eğitimi dürüstlük, adil olma, sorumluluk, kendilerine ve başkalarına saygı, iyi bir vatandaş
olma gibi değerlerin toplum tarafından benimsenmesi gerektiğini ifade etmektedir. Kısaca karakter
eğitimi kişilerin iyi ile kötü arasındaki ayırımın farkında olmasına ve iyi davranışlar sergilemeye
çalışmasına ayrıca iyi davranışları takdir etmesini sağlamaktadır (Bakioğlu ve Sılay, 2011).
Bireyin karakter gelişiminde etkili olan unsurları anne ve babalar, kardeşler, akran grupları,
öğretmenler, medya, dini oluşumlar, gençlik kültürü ve okuldur. Okul karakterin eğitim verilerek
şekillendirilebileceği beklide en önemli yerdir (Nucci ve Narvaez, 2008). Brynildssen’e göre (2002)
sınıfta karakter eğitimi yapılırken tartışma, görüşme, araştırma, rol yapma gibi yöntemler
kullanılabilir. Ayrıca öğrencilerin toplum hizmetleri gibi uygulamalarla karakterlerin gelişmesi
sağlanabilir (akt. Yiğittir, 2009). Hutchins’e göre (1917) okul akran etkisini de katarak nezaket,
sportmenlik, sorumluluk, güvenirlik, çalışkanlık, doğruluk, takım ruhu, öfke kontrolü gibi karakteri
etkileyen niteliklere yön verebilirler (akt. Leaming, 1997).
Karakter eğitiminin başarıya ulaşabilmesi için sadece okul ve öğretmenleri çabası yeterli
olmamaktadır. Onların yanında ailenin ve toplumunda desteğini sağlamak gerekmektedir. Öğretmenler
karakter eğitiminin erdemleri öğretmeye yönelik çaba gösterme olduğunu bilmelidirler (Gökçek,
2007). Lickona’ya göre (1991) öğretmen etkili bir karakter eğitimi için öğrencilerine sevgi ve saygı ile
yaklaşarak olumlu bir sınıf iklimi oluşturmalı, sınıfta gündelik hayattan ahlaki sorunlara yer vermeli
ve sınıfta özgürce ve adil olarak tartışılmasını sağlamalıdır. Sınıftaki olumsuz davranışları görmezden
gelerek söndürmeli olumlu davranışları da pekiştirerek teşvik etmelidir. Sınıf kuralları öğrencilerle
birlikte nedenleriyle sonuçlarıyla tartışılarak oluşturulmalıdır. Öğretmen olumlu ve demokratik bir
sınıf ortamı oluşturmalıdır (akt. Avcı, 2011). Karakter eğitimi kapsamındaki sınıf modeline göre,
öğretmen model olmalı, rehber olmalı, sevecen bir sınıf ortamı yaratarak ahlaki disiplini sağlamalı
ayrıca demokratik bir sınıf ortamı oluşturmalıdır (Lickona, 1997).
Okula başlamadan önce çocukların dünyası, aileleriyle ve ailelerin çocuklara sağlayabildiği
olanaklarla sınırlıdır. Okul, çocuklara yeni fırsatlar sunarak daha geniş bir dünyaya açılmalarını sağlar.
Çocuklar da okulla birlikte yeni insanlar tanımaya ve yeni deneyimler edinmeye başlarlar (MEB,
2009). Hayat bilgisi çocuğun içinde yaşadığı doğayı, doğanın düzenini deneyimine dayalı olarak
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keşfetmesi, içinde yaşadığı toplumun kültürel değerlerine uyum sağlayarak kendi kişiliğini oluşturma
ve yapılandırma süreci olarak tanımlanabilir (Güleryüz, 2008). Son yıllarda hayat bilgisi dersi artık bir
ders olmanın dışında bir ilişkilendirme dersi olmuştur.
Çocukların hem kendilerini hem de içinde yaşadıkları toplumu ve dünyayı tanımaları için
tasarlanan bu ders, 1924, 1936, 1948, 1968, 1998 ve 2005 ilköğretim programlarında yer almıştır.
2009 yılı programında da aynı adla yer almaktadır (MEB, 2009).
İlköğretim 1, 2 ve 3. Sınıflar Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programında (2009) “Kişisel
nitelikler” başlığı altında öğrencilerin kişisel nitelikleri ve değerleri geliştirmelerine yardımcı olacak
kavramlar şu şekilde açıklanmıştır: Öz saygı, öz güven, toplumsallık, sabır, hoşgörü, sevgi, saygı,
barış, yardımseverlik, doğruluk, dürüstlük, adalet, yeniliğe açıklık, vatanseverlik ile kültürel değerleri
koruma ve geliştirme (MEB, 2009).
İlkokul Hayat Bilgisi Dersi (1, 2 ve 3. Sınıflar) Öğretim Programında (2015) Değerler, “Hayat
Bilgisi Dersi Öğretim Programı Beceri ve Değerleri” başlığı altında şu kavramlar ile açıklanmıştır:
Adalet, bilimsellik, çalışkanlık, dayanışma, doğa sevgisi, doğruluk, dürüstlük, estetik, güven, hoşgörü,
merhamet, misafirperverlik, öz güven, paylaşma, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik ve
yardımlaşma (MEB, 2015).
Güncel olan Hayat Bilgisi Dersi (İlkokul 1, 2 ve 3. Sınıflar) Öğretim Programında (2018) ise
“değerlerimiz” başlığı verilen “kök değerler” şunlardır: adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır,
saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik, yardımseverlik (MEB, 2018). Aynı zamanda güncel
programda da bu değerlerin, öğrenme öğretme sürecinde hem kendi başlarına, hem ilişkili olduğu alt
değerlerle ve hem de öteki kök değerlerle birlikte ele alınması gerekliliği vurgusunda bulunulmuştur
(MEB, 2018).
Bu araştırma, ilköğretim hayat bilgisi dersi programındaki kişisel niteliklerin (özsaygı,
özgüven, toplumsallık, sabır, hoşgörü, sevgi, barış, yardımseverlik, doğruluk, dürüstlük, adalet,
yeniliğe açıklık, vatanseverlik, kültürel değerleri koruma ve geliştirme) karakter eğitimindeki
bileşenlerle olan ilişkilerini öğrenci ve öğretmen perspektifleriyle ortaya koymayı amaçlamıştır. Bu
amaçla, Kılınç (2011) tarafından geliştirilen “İlköğretim 1., 2. ve 3. Sınıf Öğrencilerine Yönelik
Hazırlanmış Olan Karakter Kazanımlarına Yönelik Tipik Performans Ölçeği (KKTPÖ)” ve Hayat
Bilgisi programı taranarak madde havuzu oluşturulmuştur. Madde havuzundaki ifadeler için uzman
görüşleri alınmıştır. Uzman görüşleri neticesinde 17 maddelik “Karakter Kazanımlarına Yönelik
Anket (KKYA)” oluşturulmuştur. Ankette yer alan her maddenin bağımsız değişkenler üzerindeki
aritmetik ortalama değerleri üzerinden bir analiz yapılmıştır.
YÖNTEM
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Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden anket uygulama metodu kullanılmıştır. Verilerin
analizi için SPSS 18 paket programı kullanılmıştır. Araştırma da İlköğretim üçüncü sınıf öğrencilerine
“Karakter Kazanımlarına Yönelik Anket” uygulanmıştır. Araştırma sonucunda ölçekte yer alan her bir
madde öğrencilerin verdikleri cevaplara göre incelenmiştir.Araştırmanın örneklemi Sivas ili merkez
ilçe ilköğretim okullarından basit tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilen 21 ilköğretim okulunda
okuyan üçüncü sınıf öğrencilerinden 1296 öğrenci oluşturmaktadır. Basit tesadüfi örneklemede
evrendeki her birimin örnekleme seçilmede eşit ve bağımsız olma şansı vardır. Yani yansızlık
kuralının uygulanabildiği bir örneklemedir. Eşitlik evrendeki her birimin örnekleme girmede eşit
şansının olduğunu ifade eder. Bağımsızlık her evren birimi hakkındaki kararların ayrı olmasını ifade
eder (Balcı, 2007).
İlköğretim 3.sınıf öğrencilerinin hayat bilgisi dersi programı dikkate alınarak oluşturulan
karakter kazanımına yönelik anketten aldıkları ortalama puanların, öğrencilerin cinsiyetlerine göre
dağılımı ve okul öncesi eğitim alma durumlarına göre dağılımı ortaya konulmuştur.
Tablo 1: Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Cinsiyete Göre Dağılımları
Cinsiyet
Erkek
Kadın
Toplam

f
664
632
1296

%
51,2
48,8
100

Tablo 1’de araştırmaya katılan öğrencilerin cinsiyete göre dağlımı verilmiştir. Buna göre
araştırmaya katılan öğrencilerin % 51,2’si erkek ve % 48,8’i kadındır.
Tablo 2: Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Anasınıfı Eğitimi Alıp Almama Durumuna Göre
Dağılımları
Anasınıfı Eğitimi
f
%
Evet

817

63

Hayır

479

37

Toplam

1296

100

Tablo 2’de araştırmaya katılan öğrencilerin anasınıfı eğitimi alıp almama durumuna göre
dağlımı verilmiştir. Buna göre araştırmaya katılan öğrencilerin % 63’ü anasınıfı eğitimi alırken %
37’si anasınıfı eğitimi almamıştır.

Veri Toplama Araçları
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Kılınç (2011) tarafından geliştirilen “İlköğretim 1., 2. ve 3. Sınıf Öğrencilerine Yönelik
Hazırlanmış Olan Karakter Kazanımlarına Yönelik Tipik Performans Ölçeği (KKTPÖ)” ve Hayat
Bilgisi programı taranarak madde havuzu oluşturulmuştur. Madde havuzundaki ifadeler için uzman
görüşleri alınmıştır. Uzman görüşleri neticesinde 17 maddelik “Karakter Kazanımlarına Yönelik
Anket (KKYA)” oluşturulmuştur.
Verilerin Analizi
Araştırma sonucunda verilerin analiz edilmesi için SPSS 18 paket programı kullanılmıştır.
Verilerin çözümlenmesinde ve hipotezlerin test edilmesinde karakter kazanımına yönelik ankette yer
alan her maddenin bağımsız değişkenler üzerindeki aritmetik ortalama değerleri hesaplanmıştır.
Aritmetik ortalamalar yorumlanırken aralıklar 1.00-1.74 “hiçbir zaman”, 1.75-2.49 “bazen”, 2.50-3.24
“çoğunlukla”, 3.25-4.00 “her zaman”, olarak değerlendirilmiştir. Öğrencilerin verdikleri yanıtların
puanlarını hesaplamak amacıyla da ankette yer alan maddelerde “Her Zaman” 4, “Çoğunlukla” 3,
“Bazen” 2, “Hiçbir Zaman” 1 puan olarak değerlendirilmiş ve anketten alınabilecek en düşük puan 17,
en yüksek puan ise 68 şeklindedir.
Anketin güvenirliğini tespit etmek amacıyla Cronbach Alfa güvenirlik istatistiği yapılmıştır.
Yapılan istatistiğe göre anketin tamamına ilişkin Cronbach Alfa değeri .68 bulunmuştur. Tezbaşaran
(1997), likert tipi bir ölçekte yeterli sayılabilecek bir güvenirlik katsayısının olabildiğince 1’e yakın
olması gerektiğini ifade etmektedir. Bu sonuçlara göre anketin güvenirliğinin orta düzeyde olduğu
söylenebilir.
BULGULAR
Aşağıda yer alan tablo 3’de ilköğretim 3.sınıf öğrencilerinin hayat bilgisi dersi programı
dikkate alınarak oluşturulan karakter kazanımına yönelik ankette yer alan maddeler ve buna karşılık
gelen ifadeler görülmektedir.
Tablo 3: Karakter Kazanımlarına Yönelik Anket Yer Alan Maddeler ve Buna Karşılık Gelen İfadeler
Maddeler
Ankette Yer Alan İfadeler
Madde 1
Kendimin değerli olduğuna inanırım.
Madde 2
Doğru bulmadığım, kabul etmediğim bir durumda "hayır" derim.
Madde 3

Beni ilgilendiren konularda, kendi düşüncelerimi söylerim.

Madde 4
Madde 5
Madde 6
Madde 7
Madde 8
Madde 9

Haksızlığa uğradığımda sebebini sorgulamaktan çekinmem.
Birlikte yaşayabilmek için kuralların gerekli olduğuna inanırım.
Ailemi severim.
Doğayı severim.
İhtiyacı olanlara yardım etmekten mutluluk duyarım
Aileme yardım etmek hoşuma gider.
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Madde 10
Madde 11

Düşüncelerimi açıkça söylerim.
Yaptığım yanlış davranışların farkına varırım.

Madde 12

İhtiyaç, istek ve görüşlerimi açıkça ifade ederim.

Madde 13
Madde 14
Madde 15
Madde 16

İnsanları tanımadan onlar hakkında yorum yapmam.
Futbol maçında hakem olsam, kendi arkadaşımı kayırmam.
Vatan için gerektiğinde canımı feda ederim.
Bayrağımıza ve İstiklal Marşımıza saygı duyarım.

Madde 17

Cumhuriyetimizi korumak, güçlendirmek ve geliştirmek için çaba gösteririm.

Milli Eğitim Bakanlığının İlköğretim 1., 2. ve 3. sınıflar için geliştirmiş olduğu Hayat Bilgisi
Öğrteim Programı’nda Kişisel Nitelikler başlığı altında birinci madde “Özsaygı”, ikinci madde
“Özgüven”, üçüncü madde “Özgüven”, dördüncü madde “Özgüven”, beşinci madde “Toplumsallık”
altıncı madde “Sevgi”, yedinci madde “Sevgi”, sekizinci madde “Yardımseverlik”, dokuzuncu madde
“Yardımseverlik”, onuncu madde “Doğruluk”, onbirinci madde “ Doğruluk”, onikinci madde
“Dürüstlük”, onüçüncü madde “Dürüstlük”, ondörtüncü madde “Adalet”, onbeşinci madde
“Vatanseverlik”, onaltıncı madde “Vatanseverlik”, onyedinci madde “Kültürel Değerleri Koruma ve
Geliştirme” ile ilişkilidir.
Tablo 4: İlköğretim 3.Sınıf Öğrencilerinin Karakter Kazanımına Yönelik Anketten Aldıkları Ortalama
Puanlara İlişkin Veriler

Madde 1
Madde 2
Madde 3
Madde 4
Madde 5
Madde 6
Madde 7
Madde 8
Madde 9
Madde 10
Madde 11
Madde 12
Madde 13
Madde 14
Madde 15
Madde 16
Madde 17

x

N
1296
1296
1296
1296
1296
1296
1296
1296
1296
1296
1296
1296
1296
1296
1296
1296
1296

3,64
3,51
3,75
3,26
3,78
3,93
3,91
3,87
3,88
3,42
3,64
3,54
3,22
2,87
3,80
3,93
3,77

Ss.
,75
,92
,63
1,02
,58
,40
,39
,45
,44
,85
,71
,75
1,21
1,35
,57
,37
,58

Tablo 4’de ilköğretim 3.sınıf öğrencilerinin hayat bilgisi dersi programı dikkate alınarak
oluşturulan karakter kazanımına yönelik anketten aldıkları ortalama puanların nasıl değiştiği
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görülmektedir. Tablo 4’de görüldüğü gibi ankette yer alan on yedi maddeye öğrencilerin büyük ölçüde
katıldıkları görülmektedir. İlköğretim 3. sınıf öğrencilerinin ankete vermiş olduğu cevaplar
incelendiğinde en düşük aritmetik ortalamanın ( x ) 2,87 ile madde 14’de olduğu görülmektedir.
Katılma düzeyi olarak öğrencilerin madde 14’de belirtilen “Futbol maçında hakem olsam, kendi
arkadaşımı kayırmam” şeklindeki ifadeye “çoğunlukla” katıldığını göstermektedir. Madde 14, hayat
bilgisi dersi programında yer alan kişisel nitelikler açısından “adalet” ile ilişkilidir. Ankete verilen
cevaplar incelendiğinde en yüksek aritmetik ortalamanın ( x ) 3,93 ile madde 6 ve madde 16’da olduğu
görülmektedir. Katılma düzeyi olarak bu değer öğrencilerin madde 6’da belirtilen “Ailemi severim” ve
madde 16’da belirtilen “Bayrağımıza ve İstiklal Marşımıza saygı duyarım “ şeklindeki ifadeye “her
zaman” katıldığını göstermektedir. Madde 6, hayat bilgisi dersi programında yer alan kişisel nitelikler
açısından “sevgi” ile ilişkili iken madde 16 “vatanseverlik” ile ilişkilidir. Tablo 4 incelendiğinde
öğrencilerin madde 13’de belirtilen “İnsanları tanımadan onlar hakkında yorum yapmam” şeklindeki
ifadeye de aritmetik ortalam ( x ) 3,22 ile “çoğunlukla” katıldığı görülmektedir. Madde 13, hayat
bilgisi dersi programında yer alan kişisel nitelikler açısından “dürüstlük” ile ilişkilidir. Öğrencilerin
madde 13 ve madde 14’de yer alan ifadelere katılma düzeyi olarak “çoğunlukla” katıldığı görülürken
diğer maddelerdeki ifadelere ise katılma düzeyi olarak “her zaman” katıldığı görülmektedir.
Tablo 5’de ilköğretim 3.sınıf öğrencilerinin hayat bilgisi dersi programı dikkate alınarak
oluşturulan karakter kazanımına yönelik anketten aldıkları ortalama puanların öğrencilerin
cinsiyetlerine göre değişimi görülmektedir.
Tablo 5: İlköğretim 3.Sınıf Öğrencilerinin Karakter Kazanımına Yönelik Anketten Aldıkları Ortalama
Puanların Öğrencilerin Cinsiyetine Göre Değişimi
Cinsiyet
Madde 1
Madde 2
Madde 3
Madde 4
Madde 5
Madde 6
Madde 7
Madde 8
Madde 9
Madde 10
Madde 11
Madde 12
Madde 13
Madde 14
Madde 15

Erkek

x

3,62
3,49
3,77
3,21
3,74
3,92
3,88
3,86
3,85
3,40
3,57
3,49
3,19
2,88
3,77

Kız
N
664
664
664
664
664
664
664
664
664
664
664
664
664
664
664
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x

3,66
3,52
3,73
3,30
3,83
3,93
3,93
3,88
3,91
3,43
3,72
3,59
3,25
2,87
3,82

N
632
632
632
632
632
632
632
632
632
632
632
632
632
632
632
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Madde 16
Madde 17

3,91
3,75

664
664

3,94
3,80

632
632

664 (N) erkek ilköğretim 3. sınıf öğrencisinin ankete vermiş olduğu cevaplar incelendiğinde
en düşük aritmetik ortalamanın ( x ) 2,88 ile madde 14’de olduğu görülmektedir. Katılma düzeyi
olarak bu değer öğrencilerin madde 14’de belirtilen “Futbol maçında hakem olsam, kendi arkadaşımı
kayırmam” şeklindeki ifadeye “çoğunlukla” katıldığını göstermektedir. Madde 14, hayat bilgisi dersi
programında yer alan kişisel nitelikler açısından “adalet” ile ilişkilidir. Ankete verilen cevaplar
incelendiğinde en yüksek aritmetik ortalamanın ( x ) 3,92 ile madde 6’da olduğu görülmektedir.
Katılma düzeyi olarak bu değer öğrencilerin madde 6’da belirtilen “Ailemi severim” şeklindeki
ifadeye “her zaman” katıldığını göstermektedir. Madde 6, hayat bilgisi dersi programında yer alan
kişisel nitelikler açısından “sevgi” ile ilişkilidir. Tablo 5 incelendiğinde öğrencilerin madde 4 de
belirtilen “Haksızlığa uğradığımda sebebini sorgulamaktan çekinmem” şeklindeki ifadeye de
“çoğunlukla” katıldıkları görülmektedir. Madde 4, hayat bilgisi dersi programında yer alan kişisel
nitelikler açısından “özgüven” ile ilişkilidir. Aynı zamanda öğrencilerin madde 13’ de belirtilen
“İnsanları tanımadan onlar hakkında yorum yapmam” şeklindeki ifadeye de “çoğunlukla” katıldığını
göstermektedir. Madde 13, hayat bilgisi dersi programında yer alan kişisel nitelikler açısından
“dürüstlük” ile ilişkilidir. Yukarda açıklandığı gibi öğrencilerin madde 4, 13 ve madde 14’de yer alan
ifadelere katılma düzeyi olarak “çoğunlukla” katıldığı görülürken diğer maddelerdeki ifadelere ise
katılma düzeyi olarak “her zaman” katıldığı görülmektedir.
Erkek öğrencilerin ankete vermiş olduğu cevaplar genel olarak incelendiğinde öğrencilerin
özsaygı, toplumsallık, sevgi, yardımseverlik, doğruluk, vatanseverlik, kültürel değerleri koruma
boyutlarına katılma düzeyi olarak “her zaman” katıldıkları görülmektedir.
632 (N) kız ilköğretim 3. sınıf öğrencisinin ankete vermiş olduğu cevaplar incelendiğinde en
düşük aritmetik ortalamanın ( x ) 2,87 ile madde 14’de olduğu görülmektedir. Katılma düzeyi olarak
bu değer öğrencilerin madde 14’de belirtilen “Futbol maçında hakem olsam, kendi arkadaşımı
kayırmam” şeklindeki ifadeye “çoğunlukla” katıldığını göstermektedir. Madde 14, hayat bilgisi dersi
programında yer alan kişisel nitelikler açısından “adalet” ile ilişkilidir. Ankete verilen cevaplar
incelendiğinde en yüksek aritmetik ortalamanın ( x ) 3,94 ile madde 16’da olduğu görülmektedir.
Katılma düzeyi olarak bu değer öğrencilerin madde 16’da belirtilen “Bayrağımıza ve İstiklal
Marşımıza saygı duyarım” şeklindeki ifadeye “her zaman” katıldığını göstermektedir. Madde 16,
hayat bilgisi dersi programında yer alan kişisel nitelikler açısından “vatanseverlik” ile ilişkilidir.
Yukarda açıklandığı gibi öğrencilerin 14’de yer alan ifadelere katılma düzeyi olarak “çoğunlukla”
katıldığı görülürken diğer maddelerdeki ifadelere ise katılma düzeyi olarak “her zaman” katıldığı
görülmektedir. Kız öğrencilerin ankete vermiş olduğu cevaplar genel olarak incelendiğinde
öğrencilerin özsaygı, dürüstlük, özgüven, toplumsallık, sevgi, yardımseverlik, doğruluk, vatanseverlik,
kültürel değerleri koruma boyutlarına katılma düzeyi olarak “her zaman” katıldığı görülmektedir.
Ayrıca erkek öğrenciler ile kız öğrencilerin cevapları karşılaştırıldığında genel olarak kız
öğrencilerin aritmetik ortalamalarının daha yüksek olduğu görülmektedir.
İlköğretim 3.sınıf öğrencilerinin hayat bilgisi dersi programı dikkate alınarak oluşturulan
karakter kazanımına yönelik anketten aldıkları ortalama puanların öğrencilerin okul öncesi eğitim
alma durumuna göre nasıl değiştiği tablo 6’da görülmektedir.
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Tablo 6: İlköğretim 3.Sınıf Öğrencilerinin Karakter Kazanımına Yönelik Anketten Aldıkları Ortalama
Puanların Öğrencilerin Okul Öncesi Eğitim Alma Durumuna Göre Değişimi
Okul Öncesi Eğitimi
Alma Durumu
Madde 1
Madde 2
Madde 3
Madde 4
Madde 5
Madde 6
Madde 7
Madde 8
Madde 9
Madde 10
Madde 11
Madde 12
Madde 13
Madde 14
Madde 15
Madde 16
Madde 17

x

Evet

3,66
3,54
3,75
3,30
3,81
3,92
3,92
3,88
3,90
3,45
3,66
3,57
3,23
2,90
3,79
3,94
3,78

N
817
817
817
817
817
817
817
817
817
817
817
817
817
817
817
817
817

x
3,61
3,45
3,74
3,18
3,74
3,93
3,89
3,84
3,86
3,36
3,60
3,48
3,20
2,83
3,80
3,89
3,76

Hayır

N
479
479
479
479
479
479
479
479
479
479
479
479
479
479
479
479
479

Okul öncesi eğitimi alan 817 (N) ilköğretim 3. sınıf öğrencisinin ankete vermiş olduğu
cevaplar incelendiğinde en düşük aritmetik ortalamanın ( x )

2,90 ile madde 14’de olduğu

görülmektedir. Katılma düzeyi olarak bu değer öğrencilerin madde 14’de belirtilen “Futbol maçında
hakem

olsam,

kendi

arkadaşımı

kayırmam”

şeklindeki

ifadeye

“çoğunlukla”

katıldığını

göstermektedir. Madde 14, hayat bilgisi dersi programında yer alan kişisel nitelikler açısından “adalet”
ile ilişkilidir. Ankete verilen cevaplar incelendiğinde en yüksek aritmetik ortalamanın ( x ) 3,94 ile
madde 16’da olduğu görülmektedir. Katılma düzeyi olarak bu değer öğrencilerin madde 16’da
belirtilen “Bayrağımıza ve İstiklal Marşımıza saygı duyarım” şeklindeki ifadeye “her zaman”
katıldığını göstermektedir. Madde 16, hayat bilgisi dersi programında yer alan kişisel nitelikler
açısından “vatanseverlik” ile ilişkilidir. Aynı zamanda öğrencilerin madde 13’de belirtilen “İnsanları
tanımadan onlar hakkında yorum yapmam” şeklindeki ifadeye de “çoğunlukla” katıldığı
görülmektedir. Madde 13, hayat bilgisi dersi programında yer alan kişisel nitelikler açısından
“dürüstlük” ile ilişkilidir. Yukarda açıklandığı gibi öğrencilerin 13’de yer alan ifadelere katılma düzeyi
olarak “çoğunlukla” katıldığı görülürken diğer maddelerdeki ifadelere ise katılma düzeyi olarak “her
zaman” katıldığı görülmektedir. Okul öncesi eğitimi alan öğrencilerin ankete vermiş olduğu cevaplar
genel olarak incelendiğinde öğrencilerin özsaygı, adalet, özgüven, toplumsallık, sevgi, yardımseverlik,
doğruluk, vatanseverlik, kültürel değerleri koruma boyutlarına katılma düzeyi olarak “her zaman”
katıldığı görülmektedir.
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Okul öncesi eğitim almayan 479 (N) ilköğretim 3. sınıf öğrencisinin ankete vermiş olduğu
cevaplar incelendiğinde en düşük aritmetik ortalamanın ( x ) 2,83 ile madde 14’de olduğu
görülmektedir. Katılma düzeyi olarak bu değer öğrencilerin madde 14’de belirtilen “Futbol maçında
hakem

olsam,

kendi

arkadaşımı

kayırmam”

şeklindeki

ifadeye

“çoğunlukla”

katıldığını

göstermektedir. Madde 14, hayat bilgisi dersi programında yer alan kişisel nitelikler açısından “adalet”
ile ilişkilidir. Ankete verilen cevaplar incelendiğinde en yüksek aritmetik ortalamanın ( x ) 3,93 ile
madde 6’da olduğu görülmektedir. Katılma düzeyi olarak bu değer öğrencilerin madde 6’da belirtilen
“Ailemi severim” şeklindeki ifadeye “her zaman” katıldığını göstermektedir. Madde 6, hayat bilgisi
dersi programında yer alan kişisel nitelikler açısından “sevgi” ile ilişkilidir. tablo 6 incelendiğinde
öğrencilerin madde

4’de belirtilen “Haksızlığa uğradığımda sebebini sorgulamaktan çekinmem”

şeklindeki ifadeye de “çoğunlukla” katıldığını göstermektedir. Madde 4, hayat bilgisi dersi
programında yer alan kişisel nitelikler açısından “özgüven” ile ilişkilidir. Öğrenciler aynı zaman da
madde 13 de belirtilen “İnsanları tanımadan onlar hakkında yorum yapmam” şeklindeki ifadeye de
“çoğunlukla” katıldığını göstermektedir. Madde 13, hayat bilgisi dersi programında yer alan kişisel
nitelikler açısından “dürüstlük” ile ilişkilidir. Yukarda açıklandığı gibi öğrencilerin madde 4, 13 ve
madde 14’de yer alan ifadelere katılma düzeyi olarak “çoğunlukla” katıldığı görülürken diğer
maddelerdeki ifadelere ise katılma düzeyi olarak “her zaman” katıldığı görülmektedir. Okul öncesi
eğitim almayan öğrencilerin ankete vermiş olduğu cevaplar genel olarak incelendiğinde öğrencilerin
özsaygı, toplumsallık, sevgi, yardımseverlik, doğruluk, vatanseverlik, kültürel değerleri koruma
boyutlarına katılma düzeyi olarak “her zaman” katıldığı görülmektedir.
TARTIŞMA VE SONUÇ
İlköğretim 3.sınıf öğrencilerinin hayat bilgisi dersi programı dikkate alınarak oluşturulan
karakter kazanımına yönelik anketten (KKYA) aldıkları ortalama puanlar genel olarak incelendiğinde
ankette yer alan on yedi maddeye öğrencilerin büyük ölçüde katıldıkları görülmüştür. KKYA’da en
düşük aritmetik ortalamanın “Futbol maçında hakem olsam, kendi arkadaşımı kayırmam” şeklindeki
ifade için gerçekleştiği bulunmuştur. Ayrıca

KKYA’da en yüksek aritmetik ortalama “Ailemi

severim” ve “Bayrağımıza ve İstiklal Marşımıza saygı duyarım” şeklindeki ifadede gerçekleşmiştir.
Karakter kazanımına yönelik anketten alınan ortalama puanlar dikkate alındığında ilköğretim
3.sınıf öğrencilerinin hayat bilgisi dersi programında yer alan kişisel nitelikler açısından özsaygı,
özgüven, toplumsallık, sevgi, yardımseverlik, doğruluk, vatanseverlik ve kültürel değerleri koruma ile
ilişkilendirilen ifadelere katılma düzeyi olarak “her zaman” katıldığı görülmektedir. Bu ankete göre
ilköğretim 3. Sınıf öğrencilerinin sevgi ve vatanseverlik duygularının oldukça yüksek olduğu
söylenebilir. Araştırma sonuçlarıyla ilgili alanyazın arasında bir paralellik tespit edilmiştir. Amerika
Birleşik Devletleri’ndeki karakter eğitimine yönelik tüm yaklaşımların hemfikir oldukları noktalardan
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bir tanesi, karakter eğitimi ile bir öğrenciyi demokratik bir vatandaş olması için donanımlı bir hale
getirmek arasında bir ilişki olduğudur. Karakter önemlidir, vatandaşlık karakterin altı temel direğinden
biri olarak gösterilmektedir. Vatandaşlık eğitiminin genel amacı kendine ve birbirine saygılı olan
toplumla uyumlu olan bireyler yetiştirebilmektir. Türkiye’de ise 1924 yılında “Vatandaşlık Bilgisi”
dersi konulmuş, sonraların da ise dersin ismi 1926 yılında “Yurt Bilgisi”, 1968 yılında “Sosyal
Bilgiler” dersi, 1984 yılında “ Vatandaşlık Bilgileri”, 1988 yılında da “Vatandaşlık ve İnsan Hakları
Eğitimi” olarak değiştirilmiştir. Türkiye’de vatandaşlık eğitiminin amacı; sorumluluk sahibi, devletine
ve cumhuriyetine bağlı, devlet mekanizmalarının nasıl işlediğini bilen hak ve yükümlülüklerinin
farkında olan vatandaşlar yetiştirmektir (Bakioğlu ve Sılay, 2011).
İlköğretim 3. sınıf erkek öğrencilerin de sevgi duygusu ön plana çıkarken kız öğrencilerde
vatanseverliğin önplana çıktığı görülmektedir. Ayrıca bu sonuçlara göre hem erkek öğrenciler de hem
de kız öğrenciler de adalet duygusunun diğer duygulara göre daha geride kaldığı sonucuna ulaşılmıştır.
Araştırma sonuçlarıyla ilgili alanyazın arasında bir paralellik tespit edilmiştir. Karakter eğitiminin
temel taşlarından birisi karakter eğitiminin sekiz prensibini tesis eden “Karakter Eğitimi Üzerine
Aspen Bildirisi”dir. Bu bildiriye katılanlar, dördüncü maddedeki altı temel değeri (Six Pillars of
Character) güvenilirlik, saygı, sorumluluk, dürüstlük, duyarlılık ve vatandaşlık konularında uzlaşarak
ortaya çıkarmışlardır (Uysal, 2008) .Vatanseverlik karakter eğitiminin altı temel taşından birini
oluşturmaktadır.
Araştırma sonucuna göre okul öncesi eğitim alan öğrencide vatanseverlik duygusu ön plana
çıkarken okul öncesi eğitim almayan öğrencide ise sevgi duygusu daha ön plana çıkmaktadır. Bu
durum okul öncesi eğitim almayan öğrencilerin ailesiyle daha fazla zaman geçirmesinden
kaynaklanabileceği söylenebilir. Her iki grupta yer alan öğrenciler için ise adalet duygusunun diğer
duygulara göre daha geride kaldığı sonucuna ulaşılmıştır.
Ayrıca ilköğretim 3.sınıf öğrencilerinin hayat bilgisi dersi programı dikkate alınarak
oluşturulan karakter kazanımına yönelik anketten aldıkları aritmetik ortalamalar öğrencilerin okul
öncesi eğitim alma durumuna göre karşılaştırıldığında genel olarak okul öncesi eğitim alan
öğrencilerin aritmetik ortalamalarının daha yüksek olduğu görülmektedir. Araştırma sonuçlarıyla ilgili
alanyazın arasında bir paralellik tespit edilmiştir. Karakter eğitiminin okul ile desteklenmesi
neticesinde daha başarılı olabileceği söylenebilir.
Elians, Parker ve Kash’a göre (2008) karakter eğitimi için okullarda bulunması gereken beş
temel özellik; Saygı, sorumluluk, adalet ve dürüstlük gibi spesifik temalar, karakter unsurlarını veya
değerleri pekiştiren ve okula öğrencilerin devamını özendirmeyi/ sağlamayı bütünüyle bir amaç olarak
taşıyan bir okul ortamı, öğrencilerin karakter gelişimini olumlu yönde etkilemek amacıyla destek
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hizmetler kapsamında öğrencilere yaygın sistematik fırsatlar sunma olmalıdır (akt. Ekşi ve Katılmış,
2011).
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ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN FARKLI
DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ (BOLU İLİ ÖRNEĞİ)
Yücel YÜKSEL, Gülnihal AYTEKİN YÜKSEL

ÖZET
Bu araştırmanın amacı Bolu ili genelinde öğretmenlerin tükenmişlik düzeylerini farkı değişkenlere göre
incelemektir. Araştırmanın örneklemini Bolu ilinde yer alan 5 lise oluşturmaktadır. Araştırmada Maslach
Tükenmişlik Envanteri kullanılmıştır. Verilerin analizinde t- testi ve tek faktörlü varyans analizi (F)
hesaplanmıştır. Araştırmanın sonucunda, öğretmenlerin yaşı arttıkça tükenmişliğin arttığını ancak 50 yaş ve
üzeri öğretmenlerde tükenmişliğin daha az olduğu, eğitim düzeyi düştükçe tükenmişliğin arttığı, çalışılan okul
türünün tükenmişliği etkilediği ve meslek liselerinde çalışan öğretmenlerde tükenmişliğin daha yüksek olduğu,
yine dul ve boşanmış öğretmenlerde evli ve bekar öğretmenlere oranla tükenmişliğin daha yüksek olduğu ortaya
konmuştur.
Anahtar Kelimeler: öğretmen, tükenmişlik

GİRİŞ
Çalışma ve iş hayatı insan yaşamının önemli bir parçasıdır. İnsanlar günlük yaşantılarının
büyük bir bölümünü işte ve iş ile ilgili faaliyetlerini planlayarak geçirirler. İş hayatındaki bireylerin
stres yaşamaları ise kaçınılmazdır. Özellikle toplumsal rollerin farklılaşması, kişiler arasındaki
ilişkilerde anlaşmazlıklar yaşanması, çalışma ortamlarında rekabetin ön plânda olması, bireylerin
kendini kanıtlama savaşı, beklentilerin üst seviyelerde oluşu gibi koşullar da çalışanların ruh sağlığının
olumsuz olarak etkilenmesine ve stres yaşamalarına neden olmaktadır. Yaşanan iş stresi, bireylerin
özel hayatlarındaki zorluklar ve sorunlarla bir araya geldiğinde hem bireysel hem örgütsel anlamda
ciddi problemler oluşturmaktadır. Bu nedenle bireylerin sağlığını ve örgütsel verimliliğini etkileyen
pek çok sorunun temelinde stres yatmaktadır. Yapılan araştırmalar, uzun süre yoğun stres altında
yaşamanın sağlığı ciddi olarak tehdit ettiğini göstermektedir. Stres ve etkileri ile ilgili araştırmaların
sayısı giderek artmaktadır. Işıkhan’ın (1) belirttiğine göre stres ve sonuçları üzerinde giderek daha
fazla durulmasının nedenlerinden biri de, stresle ilgili hastalıkların her geçen gün daha da
yaygınlaşmasıdır. Her düzeydeki çalışanı etkisi altına alabilen stres, örgütsel anlamda performans
düşüklüğü, işe devamsızlık, bireysel anlamda fizyolojik hastalıklar, davranışsal bozukluklar ve kaygı
(anksiyete), depresyon, “tükenme belirtisi” gibi psikolojik rahatsızlıklara yol açabilmektedir (2).
Yapılan işin niteliği, stresle karşı karşıya kalmayı belirleyen önemli bir etkendir. Çeşitli
meslek gruplarına sahip işgörenler, örgütsel yapıları ve çalışma koşulları sebebiyle yüksek düzeyde
stres yaşamaktadır. Işıkhan (1) öğretmenlik mesleğini, eğitim ortamında kişilerin etkisinde kaldıkları
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özgün ve yoğun stres yaratan durumlar sebebiyle, bireylerin özellikle ruhsal sağlıklarının ve buna
bağlı olarak da çalışma yaşamlarının kötü yönde etkilenmesinde önemli oranda risk taşıyan bir meslek
olarak yorumlamıştır. Öğretmenlerin genel olarak diğer meslek çalışanlarına göre daha fazla stres
yaşama nedenleri; eğitim-öğretim hizmetlerindeki öğrenci-öğretmen ve okul-aile çatışmaları, disiplin
sorunları, kalabalık sınıflar, fiziki koşullardaki yetersizlik, bürokratik işlerin çokluğu, toplumun
eleştirileri, eğitim kurumları üzerindeki sosyal ve politik baskılar, ödüllendirme ve karara katılımın
yetersizliği gibi sorunlardır (3). Öğretmenlerin stresli bir meslek sahibi olmaları sadece bu sebeplerle
sınırlı değildir. Bunların yanı sıra öğretmenlerden gerçekleştirmeleri istenen çeşitli beklentiler vardır.
Günümüzde öğretmenlerden beklenen, bireyleri, sürekli ve hızlı bir şekilde değişim gösteren
teknolojik bir topluma hazırlamaları ve toplumun çeşitli problemleri ile uğraşmalarıdır (4). Ayrıca
öğretmenin sahip olduğu sorumluluklar arasında nitelikli okul-aile işbirliğini sağlamak ve aileleri,
çocuklarının eğitim-öğretimi ile ilgili olarak yönlendirmek de yer almaktadır. Öğretmen eğitimöğretim görevlerini yürütürken yöneticileri, meslektaşları, öğrencileri, velileri, okul personeli ve
çevresi ile olumlu ilişkiler içinde olmalıdır. İş yaşamında bu derece çok yönlü ilişkiler kuracak olan
öğretmen sürekli olarak insanlarla yüz yüze çalışmak durumundadır.
Bir örgütün sağlıklı oluşu verimliliğini doğrudan etkiler. Örgütün sağlıklı olması demek örgüt
üyelerinin ihtiyaç ve beklentilerinin karşılanması, kendilerini iyi hissetmeleri, her yönden sağlıklı
olmalarıdır. Bu açıdan eğitim örgütlerinde de öğretmenlerin sağlıklı olması okulun, eğitim sisteminin
ve toplumun verimli olmasıdır. Öğretmenlik mesleğinde yaşanan tükenmişliğin ölçülmesi,
değerlendirilmesi ve bunun örgütsel nedenlerini araştırmayı amaçlayan çalışmaların yapılması büyük
önem taşır (1). Öğretmenlerde tükenmişlik yöneticilerin ve eğitim alanındaki uzmanların en önemli
ilgi alanlardan biri olmalıdır. Tükenmişliğe sebep olan şartların iyileştirilmesi ancak öğretmenlerin
tükenmişlik düzeylerinin belirlenmesi ile mümkün olabilir. Bu araştırmada da liselere görevli
öğretmenlerin tükenmişlik düzeyleri ve nedenleri ele alınmıştır.
Araştırmanın Amacı

Bu araştırmanın amacı, Bolu ilinde liselerde görev yapan öğretmenlerin mesleki
tükenmişlik düzeylerini farklı demografik değişkenlere göre saptamaktır. Bu amaca
ulaşabilmek için şu sorulara cevap aranacaktır. Liselerde görev yapan öğretmenlerin
tükenmişlik düzeyleri; yaşa, cinsiyete, medeni duruma, mezuniyet durumuna, mesleki
kıdeme, çalışılan okul türüne, çocuk sayısına göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?
Mesleki Tükenmişlik
Mesleki Tükenmişlik Sendromu kısaca kişinin kendisine büyük hedefler koyup daha sonra
istediklerini elde edemeyip hayal kırıklığına uğrayarak yorulduğunu ve enerjisinin tükendiğini
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hissetmesi (5) ve işi gereği insanlarla yoğun bir ilişki içinde olanlarda görülen duygusal tükenme,
duyarsızlaşma ve düşük kişisel başarı sendromu (6) olarak tanımlanabilir.
Maslach ve Jackson ’e göre (7), tükenmişliğin duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel
başarısızlık olmak üzere üç alt boyutu bulunmaktadır. Duygusal tükenme, bireyin kendini yorgun,
bitkin hissetmesi ve çalışma şevkini kaybetmesi durumudur. Duyarsızlaşma, bireyin yüz yüze hizmet
verdiği insanlara karşı duygusal olarak mesafe koyması ve diğer insanlara karsı ilgisiz ve kayıtsız bir
tutum takınmasıdır. Kişisel başarısızlık, bireyin yaptığı işin değersiz olduğunu ve bir işe yaramadığını
düşünmesi durumudur.
Ülkemizdeki durum incelendiğinde, öğretmenleri meslek seçimi, ekonomik koşullar, boş
zaman etkinlikleri ve iş koşulları dikkate alınırsa yüksek düzeyde tükenmişlik göstermeleri
beklenebilir. Model olarak öğretmenlerin uygun olmayan baş ağrısı, sinirlilik, depresyon, alkol ve
sigara içme gibi başa çıkma davranışları sergilemeleri doğrudan ya da dolaylı olarak öğrencileri de
etkileyecektir (1). Dolayısıyla öğretmenlerde yaygın görülen tükenmişlik sadece onlarda değil, ülkenin
eğitim sisteminde de sorunlara yol açan bir durumdur (7). Çünkü iş performansının düşmesi, işe
yönelik olumsuz tutumlar, sık tekrarlanan işe devamsızlık, işten ayrılmayı isteme, hatta fiziksel ve
ruhsal sağlık problemleri gibi sonuçlar gerek eğitim ortamına gerek öğrencilere, ailelere ve tüm
topluma yansımaktadır (3).
YÖNTEM
Bu araştırma, ilişkisel tarama modelindedir. İlişkisel tarama modeli, iki ve daha çok sayıdaki
değişken arasında birlikte değişim varlığını veya derecesini belirlemeyi amaçlayan araştırma
modelleridir. Bu araştırmanın evrenini Bolu ili sınırları içerisinde yer alan düz lise, Anadolu lisesi ve
meslek liseleri oluşturmaktadır. Örneklem evrenin yüzde 2’si olarak “Küme Örnekleme” yöntemi ile
seçilmiştir. Örneklem 2 Anadolu lisesi, 2 meslek lisesi ve 1 düz lise olmak üzere toplam 5 okul ve 100
öğretmenden oluşmaktadır. Örnekleme dahil edilen okullar tesadüfi seçim ile belirlenmiştir.
Verilerin Toplanması ve Analizi
Verilerin toplanmasında, tükenmişlik düzeyini belirlemek için Maslach ve Jackson (7)
tarafından geliştirilen Maslach Tükenmişlik Envanteri (Maslach Burnout Inventory) kullanılmıştır.
Ayrıca araştırmaya katılan öğretmenlerin kişisel ve mesleki bilgilerini sağlamak üzere, araştırmacı
tarafından hazırlanan kişisel bilgi formu kullanılmıştır.
Araştırmada kullanılan MBI ölçeğinin Türkçe çevirisi Ergin (8) tarafından yapılmıştır.
Ölçeğin Ergin tarafından Türkçeye çevrilmesinde bazı maddeler için birden fazla karşılık önerilmiş,
sonra da çeşitli meslek sahipleri, psikologlar ve dil bilimcilerden oluşan 15 yargıcıya başvurularak dil
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ve kültüre uygunluk bakımından değerlendirilmeleri alınarak üzerinde en fazla uzlaşı sağlanan ifadeler
seçilmiş ve böylece görünüş geçerliği sağlanmıştır. Daha sonra, tükenmişlik araştırmalarının konusu
olan doktorlar, hemşireler, öğretmenler, avukatlar, polisler ve memurlardan oluşan 235 kişilik bir
denek grubuna ölçeğin ön uygulaması yapılmıştır. Bu uygulamadan elde edilen verilerin analizi ve
deneklerden alınan geri bildirim sonucunda ölçekte bazı değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu veriler
değerlendirilirken öncellikle madde analizi yapılmış ve her maddenin ayırt edicilik özelliği incelenmiş
ve ifadelerde gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Ölçeğin bu uygulamasının ortaya çıkardığı en önemli
sorun, ölçeğin özgün formunda ‘’hiçbir zaman – yılda birkaç kere – ayda bir – ayda birkaç kere –
haftada birkaç kere – her gün’’ seklindeki 7 basamaklı cevap seçeneklerinin uygun olmadığının
görülmesidir. Eğitimi hangi düzeyde olursa olsun, deneklerin hemen hemen tamamı bu seçeneklere
itiraz etmişler ve ‘’bazen, arada sırada’’ gibi cevaplar vermeyi tercih edeceklerini bildirmişlerdir. Daha
sonra basamak sayısının 5’e indirilmesine ve ‘’hiçbir zaman – çok nadir – bazen – çoğu zaman – her
zaman’’ seklinde düzenlenmesine karar verilmiştir (8).
Maslach Tükenmişlik Ölçeği’ni oluşturan üç alt ölçeğin kapsadığı envanter maddeleri aşağıda
belirtilmiştir.
1.Duygusal tükenmişlik alt ölçeği 9 maddeden oluşmaktadır (1, 2, 3, 6, 8, 13, 14, 16, 20).
2. Duyarsızlaşma alt ölçeği 5 maddeden oluşmaktadır (5, 10, 11, 15, 22).
3.Kişisel başarısızlık alt ölçeği 8 maddeden oluşmaktadır (4, 7, 9, 12, 17, 18, 19, 21) (Ergin,
1993:144-145).
a.Maslach Tükenmişlik Envanteri ‘nin Puanlanması ve Yorumu
MTE ‘nde yapılan puanlama sonucunda toplam puan ve alt ölçek puanları elde edilmektedir.
MTE ‘ni oluşturan üç alt ölçeğin puanları her madde için 0- 4 puan arasında değerlendirilir, her alt
ölçek için ayrı ayrı toplanarak kişinin alt ölçeklerden aldığı puanlar hesaplanır. Duygusal Tükenme ve
Duyarsızlaşma alt boyutları olumlu, Kişisel Başarı alt boyutu ise olumsuz ifadeler içermektedir.
Olumsuz ifadelerin ters yönde puanlanmaları gerekmektedir. Bu nedenle Duygusal Tükenme (DT) ve
Duyarsızlaşma (D) alt ölçeklerinden yüksek puanlar, Kişisel Başarı (KB) alt ölçeğinden düşük puanlar
almak tükenmişliği ifade etmektedir. Buna göre DT ve D alt ölçeklerini oluşturan maddeler; ” hiçbir
zaman = 0, çok nadir = 1, bazen = 2, çoğu zaman = 3, her zaman = 4 “ şeklinde, KB alt ölçeğini
oluşturan maddeler ise ters puanlama ile “ her zaman = 0, çoğu zaman = 1, bazen = 2, çok nadir = 3,
hiçbir zaman = 4 “ şeklinde puanlanır. Bu şekilde alt ölçek puanları hesaplanır. Bu üç alt ölçeklerden
alınan puan arttıkça tükenmişlik düzeyi de artmaktadır. Tükenmişlik düzeyinin belirlemek için
dağılımın ilk üçte birinde yer alan tükenmişlik puanları düşük, orta üçte birinde yer alan tükenmişlik
puanları normal, son üçte birinde yer alan tükenmişlik puanları yüksek olarak değerlendirilmiştir (1).
Tükenmişliğin bu üç alt boyutu arasındaki ilişkiye bakıldığında, her alt ölçeğin puanı ayrı ayrı
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değerlendirilir ve tek bir toplam puanla birleştirilemez (9). Bu alanda yapılan çalışmalar
incelendiğinde tükenmişliğin düşük, orta ve yüksek düzeylerde yaşanan, duygu düzeyine bağlı sürekli
bir değişken olarak ele alındığı görülmektedir. Literatürde, tükenmişlik alt boyutları puanlarının
toplanarak bir tek tükenmişlik puanı elde edilebileceğini savunanların yanı sıra çoğunlukla
tükenmişlik var olan ya da var olmayan diye iki gruba ayrılan bir değişken olarak kavramlaşmamıştır.
Bu araştırmada da benzer şekilde her birey için üç ayrı puan hesaplanmıştır. Tükenmişliğin orta düzeyi
her üç alt ölçekte de orta düzeyi yansıtır. Düşük düzeyi Duygusal Tükenme ve Duyarsızlaşma alt
ölçeklerinde düşük, Kişisel Başarı alt ölçeğinde ise yüksek puanı yansıtır.
b. Maslach Tükenmişlik Envanteri‘nin Geçerlik ve Güvenirliği
MTE ölçeğinin geçerlik ve güvenirliği Ergin (8) tarafından iki yöntemle hesaplanmıştır.
Birinci yöntemde, her alt boyut için iç tutarlılık hesaplaması yapılmıştır. 552 kişilik denek gruptan
elde edilen verilere göre ölçeğin özgün formuna ilişkin güvenirlik katsayıları şu şekildedir: Duygusal
Tükenme 0.83, Duyarsızlaşma 0.65, Kişisel Başarı 0.72. İkinci yöntemde ise ölçeğin güvenirliği
test/tekrar test ile incelenmiştir. Denek grubundan 99 deneğe tekrar ulaşılarak elde edilen verilere göre
güvenirlik katsayıları şu şekildedir: Duygusal Tükenme 0.83, Duyarsızlaşma 0.72, Kişisel Başarı 0.67.
Araştırma daha önceden geçerlilik ve güvenirliği yapılarak Türkçe’ye uyarlandığı için, araştırmacı,
yeniden geçerlilik ve güvenirlik yapma ihtiyacı duymamıştır. Öğretmenlerin SED düzeyleri,
öğretmenlerin hangi sosyo-ekonomik düzeyde kendinizi görüyorsunuz? Sorusuna verdikleri cevaplara
göre saptanmıştır.
Verilerin Analizi ve Yorumu
Araştırmada yer alan alt problemlerin çözümlenmesinde betimsel istatistik yöntem ve
teknikler kullanılmıştır. Anketlerden elde edilen verilerin analizinde SPSS (Statistical Packet for
Social Studies) 17.00 programı kullanılmıştır. Alt problemlere ilişkin olarak frekans (f), yüzde (%) ve
aritmetik ortalama ( X ) hesaplanmıştır. Demografik değişkenlerle tükenmişlik arasındaki ilişkiyi
bulmak için t-testi ve tek yönlü varyans analizi (F) hesaplanmıştır. Sonuçlar p<.05 düzeyinde test
edilmiştir. Tek yönlü varyans analizinin sonucunda p değeri anlamlı çıkanlar için tukey testi
hesaplanmıştır.
BULGULAR VE YORUM
1. Öğretmenlerin Kişisel Özelliklerine İlişkin Bulgular
Araştırma kapsamına alınan 100 öğretmenin, cinsiyet, yaş, medeni durum, çocuk sayısı,
mesleki kıdem, öğrenim durumu ve çalıştığı okul türüne göre frekans ve yüzde dağılımları Tablo 1’de
verilmiştir.
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Tablo 1. Öğretmenlerin Kişisel Özellikleri
Değişken
Gruplar
Kadın
Cinsiyet
Erkek
Evli
Bekar
Medeni Durum
Dul veya boşanmış
Çocuğu yok
1 Çocuk
Çocuk Sayısı
2 veya daha çok
Lisans
Yüksel Lisans
Öğrenim Durumu
Doktora
20-30
31-40
Yaş
41-50
51 ve üstü
5 yıl ve daha az
6-10
11-15
Kıdem
16-20
21 yıl ve üstü
Anadolu Lisesi
Düz Lise
Okul Türü
Meslek Lisesi

f
44
56
84
13
3
18
39
43
73
27
14
54
28
4
8
16
39
19
18
41
25
34

%
44
56
84
13
3
18
39
43
73
27
14
54
28
4
8
16
39
19
18
41
25
34

Araştırmaya katılan öğretmenlerin yüzde 44’ü kadın, yüzde 56’sı erkek öğretmenlerden
oluşmaktadır. Öğretmenlerden yüzde 84’ü evlidir. Araştırmaya katılan öğretmenlerden yüzde 43’ü 2
ve üzeri çocuğa sahiptirler. Öğretmenlerden yüzde 73’ü lisans, yüzde 27’si yüksek lisans mezunudur.
Doktora yapan öğretmen bulunmamaktadır. Öğretmenlerden yüzde 54’ü 31-40 yaş aralığındadır,
sadece yüzde 4’ü 51 yaş ve üstüdür. Kıdem yıllarına baktığımızda ise yüzde 39’u 11-15 yıl arası
kıdeme sahip olduğu görülmektedir. Okul türlerini incelediğimizde yüzde 41’i Anadolu Lisesi’nde,
yüzde 34’ü Meslek Lisesi’nde ve yüzde 25’i Düz Lise’de çalışmaktadır.
2.Öğretmenlerin Tükenmişlik Düzeylerine İlişkin Bulgular
2.1.Öğretmenlerin Yaşları İle Tükenmişlik Düzeylerinin Karşılaştırılması
Tablo 2. Öğretmenlerin Yaşları İle Tükenmişlik Düzeylerinin Karşılaştırılması

DT
KB

Yaş

N

20-30
31-40
41-50
50+
21-30

14
51
27
4
13

X

14,5
15,4
17,4
13,5
10,8

S
5,3
5,4
6,7
6,1
2,7

243

sd

F

P

3
92
95

1,26

0,29
p >.05

3

,921

0,43
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31-40
41-50
50+
21-30
31-40
41-50
50+

D

54
28
4
14
52
28
4

11,5
12,4
9,2
4,9
4,5
5,2
4,7

4,2
5
1,9
2,9
2,9
3,3
1,7

95
98
3
94
97

p >.05

,422

0,74
p >.05

Tablo 2 incelendiğinde DT düzeyi en yüksek 41-50 yaş aralığında görülmektedir ( X =17,4).
DT düzeyinin en düşük olduğu 50 ve üzeri yaş grubudur ( X =13,5). Öğretmenlerin duygusal tükenme
düzeyleri ile yaşları arasındaki anlamlılık için yapılan varyans analizine göre, öğretmenlerin yaşları ile
duygusal tükenme arasında anlamlı bir fark bulunmamaktadır [F(3-95)= 1,26, p>.05]. KB düzeyi en
fazla yine 41-50 yaş grubunda görülmektedir ( X =12,4). KB düzeyinin en düşük olduğu yaş grubu ise
50 yaş ve üzeridir ( X =9,2). Öğretmenlerin KB düzeyleri ile yaşları arasındaki anlamlılık için yapılan
varyans analizine göre, öğretmenlerin yaşları ile Kişisel Başarı arasında anlamlı bir fark
bulunmamaktadır [F(3-95)= 0,92, p>.05]. D düzeyi en fazla yine 41-50 yaş aralığında görülmektedir ( X
=5,2). En düşük ise 50 ve üzeri yaş grubunda bulunmaktadır ( X =4,7). Öğretmenlerin yaşları ile
Duyarsızlaşma arasında anlamlılık için yapılan varyans analizine göre, öğretmenlerin yaşları ile D
arasında anlamlı bir fark bulunmamaktadır [F(3-94)= 0,42, p>.05]. Öğretmenlerin yaşları Duygusal
Tükenme’nin, Kişisel Başarı’nın ve Duyarsızlaşma’nın belirleyicisi değildir.
2.2.Öğretmenlerin Cinsiyetleri İle Tükenmişlik Düzeylerinin Karşılaştırılması
Tablo 3. Öğretmenlerin Cinsiyetleri İle Tükenmişlik Düzeylerinin Karşılaştırılması

DT
KB
D

Cinsiyet

N

X

S

Kadın

42

15,9

5,3

Erkek

54

15,6

6,3

Kadın

44

10,6

3,2

Erkek

55

12,4

4,8

Kadın

44

4,2

2,7

Erkek

54

5,2

3,1

sd

t

P

97

0,3

0,37
p>.05

97

2,0

0,05
p>.05

97

1,5

0,38
p>.05

Tablo 3 incelendiğinde DT seviyesi en fazla kadınlarda ( X =15,9), en düşük erkeklerde ( X
=15,6), KB düzeyi en düzeyi en fazla erkeklerde ( X =12,4), en düşük kadınlarda ( X =10,6), D düzeyi
en yüksek erkeklerde ( X =5,2), en düşük kadınlarda ( X =4,2) görülmektedir. DT, KB ve D düzeyleri
ile öğretmenlerin cinsiyetleri arasındaki anlamlılık için yapılan T testine göre öğretmenlerin
cinsiyetleri ile DT [t(97)=0,3, p>05], KB [t(97)=2,0, p>05] ve D [t(97)=1,5, p>05] arasındaki fark anlamlı
bulunmamıştır.
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2.3.Öğretmenlerin Medeni Durumu İle Tükenmişlik Düzeylerinin Karşılaştırılması
Tablo 4. Öğretmenlerin Medeni Durumu İle Tükenmişlik Düzeylerinin Karşılaştırılması

DT

KB

D

Medeni
Durum

N

X

S

sd

F

P

Evli

81

16

5,8

Bekar
Dul ve b.

12
3

12,8
19,3

5,8
4,1

2
93
95

2,208

0,12
p>.05

Evli

83

11,9

4,2

Bekar
Dul ve b.

13
3

9
13,3

3,6
5,1

2
96
98

2,961

0,057
p>.05

Evli

82

4,8

3

Bekar
Dul ve b.

13
3

4,3
6

2,5
4,3

2
95
97

0,363

0,696
p>.05

Tablo 4 incelendiğinde DT düzeyi en yüksek dul ve boşanmış öğretmenlerde ( X =18,3), en
düşük bekar öğretmenlerde ( X =12,8) görülmektedir. Öğretmenlerin medeni durumu ile DT arasında
anlamlı bir fark bulunmamaktadır [F(2-93)= 2,2, p>.05]. KB düzeyine bakıldığında en yüksek yine dul
ve boşanmış öğretmenlerde ( X =13,3), en düşük bekar öğretmenlerde ( X =9) görülmektedir. KB
düzeyi ile medeni durum arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur [F(2-96)= 2,9, p>.05]. D
düzeyi bakımından incelendiğinde en yüksek ortalama dul ve boşanmış öğretmenlere ( X =6), en
düşük ortalama bekar öğretmenlere ( X =4,3) aittir. Medeni durum ile D düzeyi arasında istatistiksel
olarak anlamlı bir fark görülmemektedir [F(2-95)= 0,3, p>.05].
2.4.Öğretmenlerin Öğrenim Durumları İle Tükenmişlik Düzeylerinin Karşılaştırılması
Tablo 5. Öğretmenlerin Öğrenim Durumları İle Tükenmişlik Düzeylerinin Karşılaştırılması

DT

KB

D

Öğrenim
Durumu

N

X

S

Lisans

70

16

6,3

Yüksek
Lisans
Lisans
Yüksek
Lisans
Lisans
Yüksek
Lisans

26

14,9

4,5

72

11,6

4,5

27

11,7

3,2

71

4,9

3

27

4,3

2,9

sd

t

P

94

0,86

0,067
p>.05

97

0,09

0,112
p>.05

97

0,86

0,74
p>.04

Tablo 5 incelendiğinde DT düzeyi bakımından lisans mezunlarının daha yüksek ( X =16),
yüksek lisans mezunlarının daha düşük ( X =14,9) olduğu görülmektedir. KB düzeyi bakımından
yüksek lisans mezunlarının ( X =11,7) lisans mezunları bakımından ( X =11,6) daha yüksek olduğu
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görülmektedir. D düzeyi de en çok lisans mezunlarında ( X =4,9), en az yüksek lisans mezunlarında (

X =4,3) olduğu görülmektedir. Yapılan T testi sonucunda mezuniyet durumunun DT düzeyine
[t(94)=0,8, p>05], KB düzeyine [t(97)=0,09, p>05] ve D düzeyine [t(97)=0,8, p>05] etki etmediği
söylenebilir.
2.5.Öğretmenlerin Mesleki Kıdemleri İle Tükenmişlik Düzeylerinin Karşılaştırılması
Tablo 6.Öğretmenlerin Mesleki Kıdemleri İle Tükenmişlik Düzeylerinin Karşılaştırılması

DT

KB

D

Kıdem

N

X

S

1-5
6-10
11-15
16-20
21 ve üst
1-5
6-10
11-15
16-20
21 ve üst
1-5
6-10
11-15
16-20
21 ve üst

8
16
39
16
17
8
15
39
19
18
8
16
37
19
18

14
15
15,6
16,3
17
11,6
11,1
11,8
12,5
10,6
5
5
4,4
4,9
5

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

sd

F

P

4
91
95

0,49

0,74
p>.05

4
94
98

0,506

0,73
p>.05

4
93
97

0,18

0,94
p>.05

Tablo 6 incelendiğinde DT düzeyi en fazla 21 yıl ve üstü kıdeme sahip öğretmenlerde
görülürken ( X =17), en az 1-5 yıl arası kıdeme sahip öğretmenlerde görülmektedir ( X =14).
Öğretmenlerin Duygusal Tükenmişlik durumları ile kıdem yılları arasındaki ilişkiye bakıldığında
istatistiksel olarak anlamlı bir fark ortaya çıkmamıştır [F(4-91)= 0,49, p>.05].
KB düzeyi ise en fazla 16-20 yıl arası kıdeme sahip öğretmenlerde görülürken ( X =12,5) , en
az 21 yıl ve üstü kıdeme sahip öğretmenlerde görülmektedir ( X =10,6). Öğretmenlerin kıdem yılları
ile KB düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki yoktur [F(4-94)= 0,5, p>.05]. D düzeyi
açısından bakıldığında ise, en yüksek 1-5 yıl, 6-10 yıl ve 21yıl ve üstü kıdeme sahip öğretmenlerde
görülürken ( X =5), en düşük 11-15 yıl arası kıdeme sahip öğretmenlerde görülmektedir ( X =4,4).
Öğretmenlerin kıdem yılları ile D düzeyi arasında ise istatistiksel olarak anlamlı bir bağlantı yoktur
[F(4-93)= 0,18, p>.05].
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2.6.Öğretmenlerin Çalıştıkları Okul Türü İle Tükenmişlik Düzeylerinin
Karşılaştırılması
Tablo 7. Öğretmenlerin Çalıştıkları Okul Türü İle Tükenmişlik Düzeylerinin Karşılaştırılması

DT

KB

D

Okul
Türü
Anadolu
Meslek
Düz
Anadolu
Meslek
Düz
Anadolu
Meslek
Düz

N

X

S

sd

F

P

39
34
23
41
34
24
40
33
25

14,9
16,5
15,9
10,6
13,4
10,7
4,4
6
3,7

6,2
6,1
4,7
3,8
5,1
2,5
2,7
3,2
2,4

2
93
95

0,67

0,51
p>.05

5,04

0,008
p<.05*

2
96
98
2
95
97

A-M
D-M

0,007
p<.05*

5,3

A-M
D-M

Tablo 7 incelendiğinde DT düzeyi en yüksek meslek liselerinde ( X =16,5), en düşük anadolu
lisesinde ( X =14,9) görülmüştür. Okul türünün DT düzeyine etkisine bakıldığında anlamlı bir ilişki
olmadığı söylenebilir [F(2-93)= 0,67, p>.05]. KB düzeyi en yüksek yine meslek liselerinde ( X =13,4),
en düşük Anadolu liselerinde görülmektedir ( X =10,6). Okul türü ile KB düzeyi arasındaki ilişkiye
bakıldığında istatistiksel olarak bir fark olduğu tespit edilmiştir [F(2-96)= 5,04, p<.05]. Bu fark Anadolu
lisesi - Meslek lisesi ve Düz lise- Meslek lisesi arasında görülmektedir. Anadolu lisesi ile Düz lise
arasında KB düzeyi bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur. D düzeyi incelendiğinde
en yüksek meslek lisesinde ( X =6), en düşük düz lisede ( X =3,7) olduğu görülmektedir.
Duyarsızlaşma ile okul türü arasındaki ilişki incelendiğinde ise istatistiksel olarak anlamlı bir fark
olduğu görülmektedir [F(2-95)= 5,3, p<.05]. Bu fark yine Anadolu lisesi - Meslek lisesi ve Düz liseMeslek lisesi arasında görülmektedir. Anadolu lisesi ile Düz lise arasında D düzeyi bakımından
istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur.
2.7.Öğretmenlerin Sahip Oldukları Çocuk Sayısı İle Tükenmişlik Düzeylerinin
Karşılaştırılması
Tablo 8. Öğretmenlerin Sahip Oldukları Çocuk Sayısı İle Tükenmişlik Düzeylerinin Karşılaştırılması

DT

KB
D

Çocuk
Sayısı
Yok
1
2 ve üstü
Yok
1
2 ve üstü
Yok
1

N

X

S

sd

18
36
42
18
38
43
18
38

14,5
16,2
15,8
11,4
11
12,2
5
5

7
5,9
5,3
4,6
3,6
4,6
3,6
3

2
93
95
2
96
98
2
95
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F

P

0,55

0,57
p>.05

0,93

0,39
p>.05

0,48

0,61
p>.05
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2 ve üstü

42

4,4

2,6

97

Tablo 8 incelendiğinde, çocuk sayısının, tükenmişlik türlerinin hiçbirinde (DT Düzeyi
93)=

[F(2-

0,55, p>.05], KB Düzeyi [F(2-96)= 0,93, p>.05], D Düzeyi [F(2-95)= 0,48, p>.05]) istatistiksel olarak

anlamlı bir etkisinin olmadığı görülmektedir. DT Düzeyi en yüksek bir çocuğa sahip olan
öğretmenlerde ( X =16,2), en düşük çocuğu olmayan öğretmenlerde ( X =14,5),

görülmüştür. KB

Düzeyinde en yüksek tükenmişlik seviyesi iki ve daha fazla çocuğa sahip öğretmenlerde ( X =12,2),
en düşük ise bir çocuğa sahip olan öğretmenlerde ( X =11) görülmüştür. D Düzeyinde ise en yüksek
tükenmişlik hiç çocuğu olmayan ve bir çocuğu olan öğretmenlerde ( X =5), en düşük ise iki ve daha
fazla çocuğu olan öğretmenlerde ( X =4,4) görülmüştür.
SONUÇ VE TARTIŞMA
Araştırmada öğretmenlerin tükenmişlik düzeylerinin yaşlarına göre anlamlı olarak farklılaşıp
farklılaşmadığı incelenmiştir. Sonuçlar yaş ile tükenmişlik düzeyi arasında anlamlı bir ilişki
olmadığını göstermektedir. Ancak yaşın ilerlemesiyle birlikte Duygusal Tükenmişlik, Kişisel Başarı
ve Duyarsızlaşma artmaktadır. Araştırmanın bu basamağındaki dikkat çeken bir nokta ise 50 ve üzeri
yaşa sahip öğretmenlerdeki tükenmişlik seviyelerinin en düşük düzeyde çıkmış olmasıdır. Yani
tükenmişlik 50 yaşına kadar öğretmenlerde artmakta daha sonra ise azalmaktadır. Genç öğretmenlerde
tükenmişlik duygusunun daha fazla olmasının nedenleri ayrıca incelenmelidir. Yaşın artışı
tükenmişliği etkileyen bir faktör değildir.
Öğretmenlerin cinsiyetlerinin tükenmişlik düzeylerini etkileyip etkilemediği bu araştırmanın
alt problemlerinden birisidir. Araştırma bulguları öğretmenlerin cinsiyetleri ile tükenmişlik düzeyleri
arasında anlamlı bir ilişki olmadığını ortaya koymuştur. Öğretmenlerin kadın ya da erkek olmaları
tükenmişlik düzeylerini etkilememektedir. Cinsiyetle tükenmişlik ilişkisi başka araştırmalarda da
incelenmiş ve tükenmişliği etkileyen bir faktör olmadığı ortaya konmuştur (11, 10, 12, 13, 14 ve 15).
Bu araştırmada öğretmenlerin medeni durumlarının tükenmişlik düzeylerini etkilemekte olup
olmadığı incelenmiştir. Araştırmanın bulguları öğretmenlerin medeni durumları ile tükenmişlik
düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki olmadığını ortaya koymaktadır. Ancak öğretmenlerin dul veya
boşanmış olmalarının tükenmişlik düzeyini arttırdığı da görülmektedir. Aydın’ın (16) çalışmasında da
dul öğretmenlerde tükenmişlik düzeyi yüksek bulunmuştur.
Araştırmada öğretmenlerin tükenmişlik düzeylerinin mezun oldukları eğitim kurumuna göre
farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiştir. Sonuçlar öğretmenlerin eğitim durumları ile tükenmişlik
düzeyleri arasında anlamlı bir fark olmadığını göstermektedir. Ancak yine analiz sonuçlarına göre
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yüksek lisans yapan öğretmenler lisans mezunu öğretmenlere oranla daha az tükenmişliğe sahiptir. Bu
da bize eğitim seviyesi arttıkça tükenmişlik duygusunun azaldığını veya eğitimin devamının
öğretmenleri işine daha çok bağladığını ve sevdirdiğini göstermektedir. Birçok araştırmada eğitim
durumunun tükenmişliği etkileyen bir faktör olduğu ortaya konmuştur (18, 17, 19, 13).
Öğretmenlerin mesleki kıdemlerinin tükenmişlik düzeylerini etkileyip etkilemediği yine bu
araştırmanın

alt

problemlerinden

birini

oluşturmaktadır.

Analiz

sonuçlarına

baktığımızda

öğretmenlerin kıdemleri arttıkça Duygusal Tükenmişliğin arttığı, Kişisel Başarı ve Duyarsızlaşma
boyutlarına mesleki kıdemin çok fazla etki yapmadığı görülmektedir. Araştırmanın bulguları
incelendiğinde ise tükenmişlik ile kıdem arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı göze
çarpmaktadır. Alanda birçok araştırmada mesleki kıdem ile tükenmişlik ilişkili görülmesine rağmen
(8, 20, 21, 22, 17, 13) bu araştırmada böyle bir ilişki bulunamamıştır.
Araştırmada öğretmenlerin tükenmişlik düzeylerinin çalıştıkları okul türüne göre farklılaşıp
farklılaşmadığı incelenmiştir. Sonuçlar çalışılan okul türü ile tükenmişlik düzeyleri arasında anlamlı
bir ilişki olduğunu göstermektedir. Meslek lisesinde çalışan öğretmenlerde Anadolu ve Düz Lisede
çalışan öğretmenlere oranla mesleki tükenmişliğin daha fazla olduğu ortaya çıkmıştır. Anadolu ve Düz
liseler kıyaslandığında ise Düz liselerde tükenmişliğin daha yüksek olduğu görülmektedir. Meslek
liselerine tükenmişliğin yüksek olmasının sebebi, meslek liselerine öğrenci seçiminin sınavsız olması
ve seviyesi düşük öğrencilerin meslek liselerini tercih etmesi olabilir.Araştırmanın bulgusu alanındaki
bazı çalışmaları desteklemektedir (21, 17, 13, 15).
Araştırmanın alt problemlerinden birisi de öğretmenlerin sahip oldukları çocuk sayısının
tükenmişlik düzeyini etkileyip etkilememesidir. Araştırma sonuçlarına baktığımızda öğretmenlerin
sahip oldukları çocuk sayıları ile tükenmişlik arasında bir bağlantı bulunamamıştır. Çocuk sayısı ile
öğretmenlerin tükenmişlik durumları arasında anlamlı bir ilişki yoktur.
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TÜRKİYE’DEKİ HARF İNKILÂBI’NIN HATAY’A ETKİSİ
Muhammet ERAT
Prof.Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü,
Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı.

ÖZET
Türkiye'de Batılılaşma hareketleri açısından bir dönüm noktası sayılabilecek olan Gülhane Hatt-ı
Hümâyunu'nun 1839'da ilanıyla birlikte Tanzimat dönemi başlamıştır. Bu dönemde devletin niçin geri kaldığı,
bunun sebeplerinin ne olduğu hakkında yapılan tartışmalar, özellikle 1860'ların başından itibaren kendini gazete
ve dergi sayfalarında göstermeye başlamıştır. Bu tartışmalarda, devletin geri kalmasının nedenleri olarak siyasi,
iktisadi, askerî ve sosyal sebepler ilk sıraları alırken, dil ve harf konusundaki tartışmalar da ilk kez gündeme
gelmiştir.
Tanzimat’la beraber başlayan ve II. Abdülhamid döneminde de devam eden Arap harflerinin ıslahı,
Latin harflerinin kabulü tartışmaları, II. Meşrutiyet döneminde yoğunluk kazanmıştır. Bu dönemde artık Latin
harflerinin kabul edilmesi gerektiği görüşü daha açık bir şekilde sık sık gündeme gelmiştir.
Cumhuriyet döneminde ise Latin harfleri meselesi 1923 yılından itibaren yeniden gündeme gelmiştir.
1928 yılına kadar bazen basında, bazen meclis kürsüsünde tartışmaların odağında harf tartışmaları yer almıştır.
İlk zamanlar Latin harflerini savunanlar azınlıkta olsa da, 1925’ten sonra Arap harflerini savunanların azalmaya
başladığı görülmektedir. 1928 yılında Dil Encümeni’nin kurulması ve Atatürk’ün Sarayburnu konuşması ile
birlikte Latin harflerine geçiş süreci hızlanmıştır. Yapılan bu çalışmalar sonucunda "Türk Harflerinin Kabul ve
Tatbiki Hakkındaki Kanun", 1 Kasım 1928 tarihinde TBMM'de kabul edilmiş ve 3 Kasım'da da Resmi Gazete'de
yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
Türkiye'deki alfabe değişikliği, Türkiye sınırları dışında kalan birçok Türkü de etkilemiştir. 1928'lerde
Türkiye sınırları dışında bulunan Hatay'daki Türkler de, Türkiye'deki bu değişiklikten etkilenmiştir. Ancak
Hatay'da yaşanan bu etkilenme hemen sonuç vermemiş ve Latin harflerine geçiş uzun bir süre almıştır.
Hatay'da yeni Türk harflerinin tanıtılmasında ve halk arasında tartışılmasına zemin hazırlayan şahısların
başında Abdurrahman Faik Bey gelmektedir. Faik Bey'in Yeni Mecmua'da, yeni Türk harfleri hakkında yazdığı
yazılar ve Sarı Ziya ismindeki bir zatın ve diğer bazı aydınların Latin harflerini halka öğretmek için açtığı gece
dersleri iyi neticeler vermiştir.
Bu arada Antakya Lisesi'nde yeni Türk harfleriyle öğretim kabul edilmiş ve Türkiye'den gelen kitaplar
ders kitabı olarak okutulmaya başlanmıştır.
1937’de Hatay davasının Türkiye'nin lehine gelişmesinin hızlandığı bir sırada, yeni kabul edilen
"Sancak Statüsü"nün getirdiği şartlar gereğince Sancak Kültür Dairesi, halka okuma-yazma öğretmek için
okullarda gece kursları düzenlemiştir. Hataylılar bu kurslara, büyük rağbet göstermiştir.
Büyük çabalardan ve yıllarca süren uğraşıdan sonra Fransızlar, 1933 yılında Hatay'daki Türk
İlkokullarında eğitimin yeni Türk harfleriyle yapılmasını kabul etmişlerdir. Bunun üzerine alfabeler İstanbul'dan
getirtilmiş ve okullara dağıtılmıştır.
Halk dili bakımından Doğu Anadolu'nun, folklor bakımından da bütün Anadolu'nun ayrılmaz bir
parçası olana Hatay'da, 1928-1939 yılları arasında halkın önemli bir kısmı yeni Türk alfabesiyle okuma-yazmayı
öğrenmiş ve bu oran gün geçtikçe de artmıştır.
Anahtar Kelimeler: Hatay, Latin Harfleri, Türkiye, Eğitim, Alfabe
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ABSTRACT
A turning point in terms of Westernization movements in Turkey which can be considered Gülhane
Hatt-ı Humayun's began in 1839 with the Tanzimat period. The discussions about why the state was back in this
period and what the reasons were, especially since the early 1860s, have started to show themselves on the pages
of newspapers and magazines. In these discussions, debates on language and letters have been on the agenda for
the first time as political, economic, military, and social reasons are the first reasons for the state's backwardness.
The refinement of the Arabic letters that started with the Tanzimat and continued during the period of
Abdülhamid II, the discussions on the acceptance of the Latin letters, became intense during the Constitutional
period (II. Meşrutiyet Dönemi). The view that the Latin alphabet must now be accepted in this period has
become more and more obvious.
In the Republican period, the issue of the Latin alphabet came back to the agenda from 1923 onwards.
Until 1928, letters were sometimes discussed at the beginning, occasionally in the parliamentary debate.
Although in the early days the defenders of the Latin alphabet were in the minority, those who defended the
Arabic letters after 1925 seem to have begun to decline. With the establishment of the Language Council (Dil
Encümeni) in 1928 and Atatürk's Sarayburnu speech, the process of transitioning to the Latin alphabet was
accelerated. As a result of these studies, "The Law on Acceptance and Application of Turkish Letters" was
accepted in the Turkish Grand National Assembly on November 1, 1928 and entered into force on November 3
in the Official Gazette (Resmi Gazete).
Alphabet change in Turkey, many Turks were also affected outside the borders of Turkey. 1928 located
outside the borders of Turkey and the Turkish province of Hatay, in Turkey were affected by this change.
However, this influence in Hatay did not give immediate results and the transition to the Latin alphabet took a
long time.
Abdurrahman Faik Bey is at the head of the individuals who prepare the ground for the introduction of
new Turkish letters in Hatay and the discussion among the people. Faik Bey wrote in the New Mecmua about the
new Turkish letters, and the night classes he opened to teach the Latin alphabet to the people of the Sari Ziya
name and some other intellectuals gave good results.
Meanwhile, in the Antakya High School, teaching with the new Turkish letters has been accepted and
books from Turkey began to be taught in the textbooks.
In 1937, a time of accelerated developments in favor of Turkey's Hatay case, the newly adopted
"Sandzak Status" pursuant to the terms of a nude Sandzak Culture Department, in schools to teach the public to
read and write has organized evening courses. Those who have been disappointed have shown great interest in
these courses.
After great struggles and years of struggle, the French accepted the training in Turkish Primary Schools
in Hatay in 1933 with new Turkish letters. Alphabets were then brought from Istanbul and distributed to schools.
In Hatay, which is an integral part of Eastern Anatolia in terms of folklore and an integral part of
Anatolia in terms of folklore, between 1928 and 1939, a significant part of the people learned to read and write
with the new Turkish alphabet and this rate has increased day by day.
Keywords: Hatay, The Latin Alphabet, Turkey, Education, Alphabet

TÜRKİYE'DEKİ LATİN HARFLERİ TARTIŞMALARINA BİR BAKIŞ
Türkiye'de Batılılaşma hareketleri açısından bir dönüm noktası sayılabilecek olan Gülhane
Hatt-ı Hümayunu'nun 1839'da ilanıyla birlikte Tanzimat Dönemi başlamıştır. Bu dönemde devletin
niçin geri kaldığı, bunun sebeplerinin ne olduğu hakkında yapılan tartışmalar, özellikle 1860'ların
başından itibaren kendini gazete ve dergi sayfalarında göstermeye başlamıştır. Bu tartışmalarda,
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devletin geri kalmasının nedenleri olarak siyasi, iktisadi, askerî ve sosyal sebepler ilk sıraları alırken,
dil ve harf konusundaki tartışmalar da ilk kez gündeme gelmiştir.
Tanzimat

döneminde

bazı

Türk

aydınlarının

devletin

geri

kalmasının;

eğitimin

yaygınlaştırılamamasından dolayı olduğunu, bunun sebebinin de Arap harflerinin eksikliğinden
kaynaklandığını savunduklarını görmekteyiz. Bu dönemde, Arap harflerinin Türkçe'yi ifade etmeye
yetersiz olduğunu ve bu durumun da çocuklara okuma yazma öğretirken zorluğa sebebiyet verdiğini
ileri süren ilk Türk aydını olarak Münif Paşa dikkatleri çekmektedir 1.
XIX. yüzyılın ikinci yarısında Arap harflerinin Türkçe'yi ifade etmede yetersiz olduğunu
savunan başta Münif Paşa, Mirza Fethali Ahundzade, Ali Suavi ve Melkum Han gibi aydınlar özellikle
şu hususlar üzerinde durmuşlardır 2.
Yazıda sesli harfler kullanılmadığı için, bazı kelimeler aynı harflerle yazılmasına rağmen
farklı şekillerde okunabilmektedir. Bu durum özellikle okuma-yazmayı yeni öğrenen çocuklar için
büyük zorluklara neden olmaktadır. Bu zorluk yüzünden Türk çocukları, uzun yıllar okula gitmelerine
rağmen okuma-yazmayı iyi bir şekilde öğrenememektedirler. Bunun sonucu olarak, sadece çocuklar
değil, toplumun her kesimindeki insanlar kısa zamanda okur-yazar hale gelememekte ve halkın "fikren
terbiyesi" mümkün olmamaktadır 3.
Arap harfleri eğitim ve öğretimin yaygınlaştırılmasının en kuvvetli vasıtası olan matbaacılık
açısından da elverişli değildir. Bu harflerle bir kitap bastırabilmek için Avrupa'nın matbaada
kullandığı harflerin iki-üç misli daha fazla harf kullanmak gerekmektedir. Matbaa kasalarındaki
harflerin çokluğu Arap harflerinin başta, ortada, sonda ve yalnız olarak değişik şekillerde
kullanılmasından kaynaklanmaktadır.
Arap harflerinin dilimizi ifade etmede yetersiz olduğunu savunan bu aydınlardan bazıları,
eksikliğin harflerin ıslah edilmesiyle halledilebileceğini ileri sürmüşlerdir. Bu görüşü savunanlara
göre, harflerin ıslah edilmesinde dini yönden herhangi bir sakınca yoktur 4. Bu dönemde bazı aydınlar
daha da ileri giderek köklü ve esaslı bir çözüm olabilmesi için harflerin değiştirilip yerine Latin
harflerinin kabul edilmesi gerektiğini savunmuşlardır 5.

1

Fevziye Abdullah Tansel, "Arap Harflerinin Islahı ve Değiştirilmesi Hakkında İlk Teşebbüsler ve Neticeleri", Belleten, C.
XVII, S. 66, Nisan 1953, s. 223.
2
Bu aydınların Arap harflerinin ıslahı ve Latin harflerinin kabulü hakkındaki düşünceleri için bkz; Muhammet Erat, Türk
Basınında Alfabe Meselesi 1862-1918, İ.Ü., Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı,
Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 1991, s. 13-57.
3
(Münif Paşa), "Islâh-ı Resm-i Hatta Dair Tasavvurat", Mecmua-i Fünun, Yıl: 2, N: 14, Safer 1280 (1863), s. 76-77.
4
Mirza Feth Ali Ahundzade'nin teklifini değerlendiren Cemiyet-i İlmiye-i Osmaniye'nin konu ile ilgili olarak 6 Ağustos
1863'te Sadaret'e sunduğu Takrir için bkz; Mecmua-i Fünûn, Yıl: 2, No: 14, Safer 1280 (1863), s. 70-71.
5
Ahundzade'nin bu teklifi için bkz; A. Caferoğlu, "Mirza Feth Ali Ahundzade", Azerbaycan Yurt Bilgisi, Sayı: 24, s. 441.
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Bu dönemde Arap harflerinin eksikliğini dile getirerek, harflerin ıslahı veya değiştirilmesi
görüşünü savunanlara karşı, Namık Kemal ve Ebuzziya Tevfik gibi diğer bazı Türk aydınları da şu
hususları ileri sürmüşlerdir:
Türk

çocuklarının

gayr-ı

müslim

çocukları

gibi,

kısa

zamanda

okuma-yazma

öğrenememelerinin yegâne sebebi, kullanılan harfler değil, eğitim sisteminin yetersiz olmasıdır. Bu
yüzden ilk önce maarif sisteminin ıslah edilmesi gerekmektedir6.
Arap harfleri terk edildiği zaman gelecekte hiç kimse, geçmişte yazılan kitapların hiçbirini
okuyamayacaktır. Bu durumda nesiller arasında kopukluk söz konusu olacaktır. Ayrıca geçmişte
yazılmış olan kitapları, yeni harflere çevirmek imkânsız denilebilecek derecede zordur.
Yazı yazarken sesli harf kullanmamak, okumayı güçleştirmez. Çünkü okumayı kolaylaştıran
harfler değil, kelimenin yazılış şekli ve ülfettir. Sesli harfler sadece özel isimlerin doğru okunabilmesi
maksadıyla kullanılabilir.
Arap harflerinin matbaacılık açısından büyük bir zorluğa sebebiyet verdiği husus doğrudur.
Çünkü basılacak bir yazı sadece bir kişinin elinden çıkmamaktadır. Ancak, birkaç kişinin aynı anda
çalışması ile bir yazı kısa zamanda baskıya hazır hale getirilebilmektedir. Bu durumda sadece biraz
daha fazla çalışmak gerekecektir.
Latin harflerini, Arap harflerinin yerine kullanmayı teklif edenler, "frenk muukallitleridir" 7.
Tanzimat’la beraber başlayan ve II. Abdülhamid döneminde de devam eden Arap harflerinin
ıslahı, Latin harflerinin kabulü tartışmaları, II. Meşrutiyet döneminde yoğunluk kazanmıştır. Bu
dönemde Latin harflerinin kabul edilmesi gerektiği görüşü daha açık bir şekilde sık sık gündeme
gelmiştir.
Bu dönemde Arap harflerinin yetersiz olduğunu savunan bazı aydınlar, harflerin ıslahı
yolundaki faaliyetlerini düzenli bir şekle sokmuşlardır. Harflerin değiştirilmesine karşı çıkan bu Türk
aydınları, -konu hakkındaki çalışmalarından daha iyi sonuç alabilmek için olsa gerek- dernek kurma
yoluna bile gitmişlerdir 8. Harfleri yazı içinde ayrı ayrı yazmayı savunan bu şahıslar görüşlerini geniş

6

(Namık Kemal), "Huda kadirdir eyler seng-i hârâdan güher peyda", Hürriyet, S: 54, 25 Rebiülevvel 1286 (5 Temmuz

1869), s. 2-3.
7

Ebuzziya Tevfik, "Yine Islâh-ı Hurûf Davası", Mecmua-i Ebuzziya, No: 42, 15 Rebiulevvel 1302 (2 Ocak 1885), s. 1339-

1342; "Islâh-ı Hurûf Meselesi", Mecmua-i Ebuzziya, No: 43, 1 Rebiulâhir 1302 (18 Ocak 1885), s. 1356-1370.
8

II. Meşrutiyet döneminde kurulan bu cemiyet ve dernekler hakkında geniş bilgi için bkz; Erat, a.g.t., s. 76-110.
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kitlelere duyurabilmek için aynı zamanda çeşitli konferanslar vermişler ve kitap, broşür gibi yayınlar
bastırma yoluna gitmişlerdir 9.
II. Meşrutiyet döneminde Latin harflerinin kabul edilmesi taraftarı olan Hüseyin Cahit
(Yalçın), Celal Nuri (İleri), Ali Nadir ve Abdullah Cevdet daha çok şu hususları savunmuşlardır:
Latin harfleri kabul edildiği zaman, Türkçe'yi öğrenmek isteyen yabancılar çoğalacak ve
Türklerin de yabancı dilleri daha kolay bir şekilde öğrenmesi mümkün olacaktır.
Latin harflerinin birçok kolaylıkları beraberinde getireceği bir gerçektir. Fakat, harfler
üzerinde yapılacak bu değişiklikler milleti rencide etmeden yapılmalı ve halkın dinin emirlerini iyi bir
şekilde öğrenmesine yardımcı olunmalıdır.
Japonların kullandığı harfler gerçi zordur. Fakat Japonlar, Avrupa ile temasa geçtikten sonra
"terakki" etmeye başlamışlar ve bu süre içinde dışarıdan hiçbir devletin müdahalesiyle
karşılaşmamışlardır 10.
Latin harflerini savunanların bu görüşleri, Arap harflerinin ıslahını savunanlar tarafından
tepkiyle karşılanmıştır. Bu dönemde harflerin değiştirilmesine karşı çıkarak ıslâhını savunanlardan
eğitimci Satı Bey ve Milaslı İsmail Hakkı Beyler cevap olarak şu görüşleri dile getirmişlerdir:
Arap harflerinin zor olması, ilerlemeye engel değildir. Eğer harflerin zor olması "terakki"
etmeye engel olsaydı, dünyanın en zor alfabelerinden birisine sahip olan Japonların bir adım bile ileri
gitmemesi gerekirdi 11.
Tarih, büyük bir geçmişe ve edebiyata sahip bir milletin kendi harflerini değiştirdiğini bize
göstermemektedir 12.
Yabancı bir dili öğrenmek, uzun bir zaman almaktadır. Harfler ise dil öğrenmenin çok küçük
bir bölümünü oluşturmaktadır. Bu nedenle, Latin harfleri kabul edildiği zaman yabancıların Türkçe'yi
kolay öğrenecekleri iddiası doğru değildir 13.

9

Bu konuda şu yayınlar örnek olarak verilebilir: Milaslı İsmail Hakkı, Tamim-i Maarif ve Islâh-ı Hurûf, İstanbul 1324; M.

Şinasi - İsmail Hakkı, Tadil-i Hurûf Meselesi ve Hurûf-ı Munfasıla Elifbası - 2. Risale - İstanbul 1326-1328.
10

Bu aydınların konu hakkındaki düşünceleri için bkz; Erat, a.g.t., s. 184-213.

11

Satı (Bey), "Elifba Meselesi", İçtihad, N. 61, 11 Nisan 1329 - 24 Nisan 1913, 4. sene, s. 1427.

12

Satı (Bey), a.g.m., s. 1428.

13

Doktor Milaslı İsmail Hakkı, Latin Hurûfu mu, Kendi Harflerimizi Islâh mı? Dersaadet, (Basım tarihi yok), Hilal

Matbaası, s. 7-8.

255

X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Nevşehir / 2018

Yukarıda ifade edilen hususlardan da anlaşılacağı gibi, Latin harfleri taraftarları özellikle
"terakki" edebilmek maksadıyla, kolay bir alfabenin kabul edilmesini savunmuşlardır. Arap harflerinin
değiştirilmesine karşı çıkanlar da, daha çok dini yönden ve geçmişle münasebeti keseceği düşüncesi
ile Latin harflerinin aleyhinde görüş beyan etmişler ve harflerin ıslah edilmesi gerektiğini
savunmuşlardır.
II. Meşrutiyet döneminde yukarıda belirtilen faaliyetlerden başka, Enver Paşa'nın konu
hakkındaki bir teşebbüsü de dikkatimizi çekmektedir. Enver Paşa, I. Dünya Savaşı'ndan önce harfler
üzerinde bazı değişiklikler yapıp, uygulamak istemiş fakat, bu teşebbüsü kısa süre sonra sonuçsuz
kalmıştır 14.
Cumhuriyet Döneminde Latin Harfleri Tartışmaları
Latin harfleri meselesi Cumhuriyet döneminde 1923 yılından itibaren yeniden gündeme
gelmiştir.
Bu dönemde Latin harfleri meselesi, ilk defa 17 Şubat 1923'te İzmir'de toplanan İktisat
Kongresi'nde karşımıza çıkmaktadır. Kongreye katılan bir işçinin "Latin Harflerinin Kabulü"
konusundaki teklifini Kongre Başkanı Kâzım Karabekir Paşa tepki ile karşılamış ve genel toplantıda
bu teklifi okutmamıştır. Daha sonra basına verdiği demeçte Kâzım Karabekir Paşa, şu nedenlerden
dolayı Latin harflerine karşı çıktığını belirtmiştir:
Latin harfleri meselesi, daha çok yabancılar tarafından telkin edilmektedir. Latin harfleri kabul
edildiği zaman, geçmişle irtibat kesilecek, binlerce cilt tarihi eser okunamaz hale gelecektir. Bu
durumda Avrupa'nın eline bir propaganda malzemesi verilmiş olacak ve onlara "Türkler ecnebi
yazısını kabul etmişler ve Hıristiyan olmuşlar" propagandasını İslâm dünyasına yapma imkânı
sağlanmış olacaktır 15.
Kâzım Karabekir Paşa'nın bu demecinden sonra Kılıçzade Hakkı, İçtihat'ta üç yazı yazmıştır.
Kâzım Karabekir Paşa'nın ileri sürdüğü neden ve endişelerin yersiz olduğu üzerinde duran Kılıçzade
Hakkı, Latin harflerinin bir an önce kabul edilmesi gerektiğini ifade etmiştir 16.
Bu tartışmaya daha sonra Hüseyin Cahit (Yalçın) de katılmıştır. Latin harfleri aleyhine ortaya
atılan fikirlerin mantıktan ziyade hisse dayandığını, Arap harflerini kullanmak için hiçbir dînî
14

Azmi Ömer, Eski ve Yeni Harfler Hakkında Bazı Mütalaalar, İstanbul 1928, Ahmet İhsan Matbaası, s. 35.

15

(Kâzım Karabekir Paşa), "Latin Hurûfunu Kabul Edemeyiz", Hâkimiyet-i Milliye, 5 Mart 1923, s. 2.

16

Kılıçzade Hakkı, "İzmir İktisat Kongresi'nde Latin Harfleri", İçtihat, No: 154, 1 Haziran 1923, s. 3178-3179; "İzmir İktisat

Kongresi'nde Latin Harfleri", İçtihat, No: 155, 1 Temmuz 1923, s. 3196; "İzmir İktisat Kongresi'nde Latin Harfleri",
İçtihat, No: 156, 1 Ağustos 1923, s. 3214-3215.
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mecburiyetin bulunmadığını ve milli harfler olmadığını belirten Hüseyin Cahit, memleketi kurtarmak
için en lüzumlu tedbirlerden birisinin de harfleri değiştirmek olduğunu ileri sürmüştür17.
Latin harfleri tartışması ertesi yıl da devam etmiştir. 24 Şubat 1924 tarihinde İzmir
Milletvekili Şükrü Saraçoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi görüşülürken Türkiye Büyük Millet
Meclisi'nde bir konuşma yapmıştır. Eğitim için çok para harcandığını, büyük fedakârlıklarda
bulunulduğunu, fakat halkın yine de okuma-yazma bilmediğini dile getiren Saraçoğlu, yegâne
kabahati harflerde bularak konu hakkında Milli Eğitim Bakanlığı'nın ne düşündüğünü sormuştur 18.
Şükrü Saraçoğlu'nun alfabe meselesini bu şekilde Meclis kürsüsünden dile getirmesi basında
geniş yankı yapmıştır. Hüseyin Cahit, teklifi olumlu karşılayarak, Latin harflerinin kabul edilmesinin
ülke için kurtuluş yolu olacağını belirtmiştir 19.
Cenab Şehabeddin de Servet-i Fünûn dergisindeki yazısıyla bu tartışmalara katılarak, imla ve
kıraat meselelerinin Latin harflerinin kabulüyle ortadan kalkacağını ileri sürmüştür20.
Buna mukabil bu dönemde Resimli Gazete, Tevhid-i Efkâr, İkdam ve Akşam gazetelerinin
Latin harfleri aleyhindeki yayınlarını görmek de mümkündür. Mesela, İbrahim Alaaddin (Gövsa),
Resimli Gazete'de, Hüseyin Cahit'in Latin harfleri lehindeki görüşlerine cevap teşkil eden bir yazı
kaleme almıştır 21. Aynı gazetede Ahmet Hikmet Müftüoğlu da bir yazısında, Latin yazısını almanın
"akla, mantığa sığmayan çocukça bir tedbir" olduğunu ileri sürmüştür 22.
Bu arada Maarif Vekili (Milli Eğitim Bakanı) Vasıf Çınar, 1924 yılı içinde öğretmenlerin
Latin harfleri karşısındaki tavrını ortaya çıkarmak için bir anket yaptırmıştır. Anket sonucunda,
öğretmenlerin % 96'sının Latin harflerine karşı olduğu ortaya çıkmıştır23.
1925 yılına gelindiğinde tartışmaların biraz azaldığı görülmektedir. Bu yılın Şubat ayında
Şükrü Saraçoğlu, Milli Eğitim Bakanı'dır. Bir yıl önce Arap harflerine karşı açıkça ve yüksek sesle

17

Hüseyin Cahit, "Latin Harfleri", Resimli Gazete, 22 Eylül 1923, s. 3.

18

A. Sırrı Levent, Türk Dilinin Gelişme ve Sadeleşme Safhaları, Ankara 1960, s. 395.

19

Hüseyin Cahit, "Necât Yolu", Tanin, 27 Şubat 1924. Hüseyin Cahit ayrıca, 6 Mart 1924 tarihli Tanin'de yayınlanan

"Latin Harfleri" başlıklı yazısıyla da, Mehmet Ali Tevfik'in İkdam'da çıkan Latin harfleri aleyhindeki yazısına cevap
vermiştir.
20

Cenab Şehabeddin, "Lisanımızın İhtiyaçları", Servet-i Fünûn, 27 Ağustos 1925, C. 58, S: 41, s. 1515.

21

İ. Aladdin (Gövsa), "Harflerimizin Kabahati", Resimli Gazete, Mart 1924, S: 27.

22

Ahmet H. Müftüoğlu, "Afakî Bir Serzeniş - Hafta Muhasebesi", Resimli Gazete, 30 Ağustos 1924, S: 52.

23

İlhan Başgöz - Howard E. Wilson, Türkiye Cumhuriyeti'nde Eğitim ve Atatürk, Ankara 1973, s. 116.
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konuşmaktan çekinmeyen Saraçoğlu, bu defa tartışmalara taraf olmayacağını Meclis kürsüsünden ilan
etmektedir 24.
Bu yıl içinde tartışmalar bir taraftan gazete ve dergi sayfalarında yavaş da olsa devam ederken,
diğer taraftan konu hakkında bazı kitapların da yayınlandığını görmekteyiz 25.
1926 yılında Latin harflerinin kabulü meselesi yeniden hararetli bir şekilde tartışılmaya
başlanmıştır. Bu arada Akşam gazetesinin 28 Mart 1926’da, Latin harfleri hakkında yaptığı ankete
katılan aydınların büyük bir kısmı, harflerin değiştirilip Latin harflerinin kabulüne karşı olduklarını
ifade etmişlerdir 26.
Bu dönemde Fuat Köprülü, Avni Başman ve A.Zeki Velidi (Togan) gibi bazı ilim ve fikir
adamının da, Latin harfleri aleyhinde görüş ileri sürdüklerine müşahede etmekteyiz27.
1926 yılı Latin harfleri tartışmalarının en yoğun dönemine rastlamaktadır. Bu dönemde Latin
harfleri taraftarları yavaş yavaş üstünlüğü ele geçirmeye başlamışlardır. Bu yıl içinde çıkan aleyhte
yazılar zamanla azalmaya başlamıştır. Latin harflerini savunanlar ise artık hedeflerini büyülterek,
harflerin Türkçe'ye nasıl uygulanacağı hakkında projeler bile üretmeye başlamışlardır.
1927 yılı sonlarıyla 1928 yılının ilk yarısı, Latin harflerinin Türkçe'ye uygulanması yolunda
önemli bir dönemi teşkil etmektedir. Çünkü, bu dönemde Latin harfleri aleyhindeki yayınlar tamamen
olmasa bile büyük ölçüde azalmış, artık üstünlük Latin harfleri taraftarlarına geçmiştir. Bu arada Latin
harflerinin Türkçe'ye nasıl uygulanacağı hakkında basında birçok yayın göze çarpmaktadır28. Ayrıca
bu tekliflerini kitapçık olarak bastıranlar bile olmuştur29.

24

A. Sırrı Levent, a.g.e., s. 396.

25

Örnek olarak şu kitapları zikredebiliriz: Ali Seydi, Latin Hurûfu Lisanımıza Kabil-i Tatbik Midir?, İstanbul 1924;

Avram Galanti, Türkçe’de Arabî ve Latin Harfleri ve İmla Meseleleri, İstanbul 1925; Dr. İsmail Şükrü, Asrî Türk
Harfleri Hakkında, İstanbul 1925.
26

Latin harflerine karşı çıkanlar arasında Necip Asım, Muallim Cevdet, Avram Galanti, Halil Nimetullah ve İbrahim Necmi

ile Halid Ziya da bulunmaktadır. Diğer taraftan Latin harflerinin kabulünü isteyenler ise Re’fet Avni, Abdullah Cevdet ve
Mustafa Hamit'tir.
27

Fuat Köprülü, "Harf Meselesi", Millî Mecmua, 1 Kanunuevvel 1926, C. VII, S. 75; Avni Başman, "Latin Harfleri

Meselesi", Hayat, 30 Kanunuevvel 1926, C. I, S. 5; Zeki Velidi, "Türklerde Hars Buhranı", Türk Yurdu, Kanunuevvel
1926, C. IV, S. 24.
28

Örnek olarak İbrahim Necmi (Dilmen) 'nin, Milliyet gazetesinde, 7 Mayıs 1928 ile 29 Haziran 1928 tarihleri arasında

"Latin Harfleriyle Türkçe Elifba" başlığı ile yayınlanan seri yazılarına bakılabilir..
29

Örnek olarak bkz; Ahmet Cevat, Muhtaç Olduğumuz Lisan İnkılâbı Hakkında bir Kalem Tecrübesi, İstanbul 1928;

Necmeddin Sadık, Türk Alfabesi, İstanbul 1928.
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1928 İlkbaharında basında yoğunlaşan Latin harfleri tartışmalarına Meclis ve hükümet de
olumlu yaklaşmıştır. 20 Mayıs 1928'de Başbakanlığın Milli Eğitim Bakanlığı'na verdiği emir
gereğince, Haziran ayı ortalarında Türkçe'nin Latin harfleri ile yazılması işini düzenlemek amacıyla
Bakanlığın bünyesinde resmen bir "Dil Encümeni" kurulmuştur 30.
Dil Encümeni aylar süren çalışmasını bir rapor haline getirerek Cumhurbaşkanı Mustafa
Kemal Atatürk'e takdim etmiştir.
Bu arada Atatürk, Latin harflerine geçileceğinin ilk haberini 9 Ağustos 1928 günü akşamı
İstanbul'da Gülhane Parkı'ndaki toplantıda vermiştir 31. Atatürk'ün burada verdiği nutuk, Latin
harflerinin kabulü yolunda bir dönem noktasını teşkil etmektedir. Artık Latin harflerine geçilmesi
gerektiği, devletin en yüksek makamı tarafından dile getiriliyordu. Atatürk'ün bu konuşması basında
geniş yankı yapmıştır. Bu konuşmanın ardından Latin harflerinin kabulü ve Türkçe'ye nasıl tatbik
edileceği hakkındaki yazılar artmış ve o tarihten sonra Türkiye'de tam bir "Harf Seferberliği"
başlamıştır.
Atatürk bu seferberliğe bizzat katkıda bulunmak için hemen yurt gezilerine başlamıştır. İlk
önce Tekirdağ, Bursa ve Çanakkale'ye daha sonra da Sinop, Amasya, Tokat, Sivas ve Kayseri'ye giden
Atatürk, gittiği her yerde devlet memurlarının Latin harfleriyle okuma-yazma öğrenip öğrenmediğini
imtihan etmiş ve halka bu yeni harfleri tanıttırmıştır32.
Atatürk'ün yanısıra dönemin Başbakanı İsmet İnönü, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı
Kâzım Özalp ve Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekilleri de, halka yeni harflerin öğretilmesinde büyük
çaba göstermişlerdir.
Devlet erkânının bu yoğun çalışmasına basın da tam destek vermiştir. Gazete ve dergilerin
sayfalarında Türkiye'nin her yerinde yeni harfleri öğretmek için açılan kursların haberlerini görmek ve
Latin harflerini öven, niçin bu harflerin alınması gerektiğini belirten yazılara sıkça rastlamak
mümkündür. Bu ortamda, 11 maddeden oluşan "Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkındaki
Kanun", Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 1 Kasım 1928 tarihinde kabul edilmiş ve 3 Kasım'da da
Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir 33.
Harf İnkılabı’nın Hatay Türklerine Etkisi ve Hatay'da Latin Harflerine Geçiş

30

Bilâl N. Şimşir, Türk Yazı Devrimi, Ankara 1992, s. 88.

31

M. Şakir Ülkütaşır, Atatürk ve Harf Devrimi, Ankara 1981, s. 78.

32

Şimşir, a.g.e., s. 185-195.

33

Şimşir, a.g.e., s. 208-215.
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Türkiye'de alfabe değişikliği Türkiye sınırları dışında kalan birçok Türkü de etkilemiştir.
1928'lerde Türkiye sınırları dışında bulunan ve ancak 1939'da Anavatan'a dahil olan Hatay'daki
Türklerin de Türkiye'deki bu değişiklikten etkilendiğini görmekteyiz 34. Ancak Hatay'da yaşanan bu
etkilenme hemen sonuç vermemiş ve Latin harflerine geçiş uzun bir süre almıştır.
Hatay'da yeni Türk harflerinin tanıtılmasına ve halk arasında tartışılmasına zemin hazırlayan
şahısların başında Dr. Abdurrahman Faik (Melek) Bey gelmektedir. Faik Bey'in Yeni Mecmua'da,
yeni Türk harfleri hakkında yazdığı yazılar ve Sarı Ziya ismindeki bir zatın Latin harflerini halka
öğretmek için açtığı gece dersleri iyi sonuçlar vermiştir 35.
Yeni Mecmua'da konu hakkında ilk yazı 15 Eylül 1928 tarihini taşıyan 9. sayıda çıkmıştır.
Ekim ayı başında da İstanbul'dan Dil Encümeni'nin kabul ettiği yeni alfabeler, okuma kitapları
getirtilmiş ve hemen satışına başlanmıştır. O sıralarda Antakya'ya İhsan Bey adında birisinin gelip,
dükkân dükkân dolaşarak, halka yeni Türk harflerini öğretmeye başladığını, gönüllü bir şekilde büyük
çaba harcadığını görmekteyiz.
Aralık 1928'de de İnas Mektebi Müdiresi Mihrinnisa Hanım, okulun tatil günlerinde kadınlar
için parasız kurs vermeye başlamıştır 36.
Halkın gösterdiği yoğun ilgi üzerine Selim Çelenk ve Avukat Ahmet Sırrı (Hocaoğlu) Beyler,
Antakya'da yeni Türk harflerini öğretmek maksadıyla yetişkinler için bir gece kursu açmaya karar
vermiştir. Kurs binası olarak da Cuma Pazarı'nda bir ev kiralanmıştır. Ancak böyle bir kursun
başladığını Sancak Delegesi'ne haber vermek gerekiyordu. Bunun üzerine Selim Çelenk ve Ahmet
Sırrı Beyler, durumu bir dilekçe ile Sancak Delege'sine bildirmişlerdir 37. Onların bu başvurusundan
kısa bir süre sonra kurs için resmi izin verilmiştir.
Cuma Pazarı'ndaki kurs yerine bir masa, 30 sandalye, yazı tahtası ve lüks lambası sağlanarak
öğrenci kaydına başlanmıştır. 1929 Eylül'ünde eğitime başlanan kursta, katılanlardan sembolik olarak
34

1928 yılında İstanbul basınında, Hatay'da Türklerinin Latin harfleri karşısındaki tutumu hakkında bilgi veren şöyle bir

haber yer almaktadır: "Yeni harflerimiz memleket haricindeki vatandaşlarımız tarafından büyük bir alaka ile takip
edilmektedir. Yeni harflerimiz hakkında tetkikatta bulunmak üzere Antakya'dan bir zat şehrimize (İstanbul) gelmiştir. Bu zat
şehrimizde yeni harflerimizin ve yeni gramerimizin öğretildiği kurslara devam ederek yeni harflerimizde mümarese
kesbedecek ve ba'de Antakya'ya giderek orada yeni harflerimizi öğretmek için bir kurs açacaktır. Denildiğine göre, Suriyeli
Türk ahali ile mezkûr aksamında yeni harflerimizi büyük bir alaka ile takip edilmekte ve öğretilmektedir". "Hatay'da Yeni
Harfler", Vakit, No: 3822, 28 Ağustos 1928.
35

Abdurrahman Melek, Hatay Nasıl Kurtuldu, Ankara 1966, s. 19.

36

Mehmet Tekin, Harf İnkılabı Türk Ocaklarının Çalışmaları ve Hatay'da Yeni Yazı, Antakya 1988, s. 120.

37

Aynı zamanda bir beyanname niteliği taşıyan bu dilekçede şu ifadeler yer almaktaydı: "Yeni Türk harflerini isteyenlere

ücret karşılığında öğretmek için bir kurs açtım. Gerekli muamelenin yapılmasını rica ederim. İmza Selim Çelenk", Selim
Çelenk, "Antakya'da Yeni Türk Harfleriyle İlk Türkçe Kurs", Atayolu, 10 Haziran 1970, s. 4.
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1 (bir) kuruş alınmıştır. Kursun her dönemi 3 ay olarak tespit edilmiş ve her dönem için 30 kişi
alınmıştır.
Halka Latin harflerini öğretmek için açılan bu kurs faaliyete başlayınca ilk tepki Şam
gazetelerinden gelmiştir. Arap gazeteleri, Ankara Maarif Vekâleti'nin Antakya'ya da el atarak bir şube
açtığını yazmış ve bunu tenkit etmişlerdir. Fakat bu tepki Fransız idareciler tarafından dikkate alınmaz.
Sadece kursun açılmasından bir hafta sonra Delegasyon'dan Selim Çelenk Bey'e bir davetiye gelmiş ve
Fransızlar, kursta yeni Türk harflerinden başka hiçbir eğitimin yapılmayacağına dair bir taahhütnâme
istemişlerdir. Selim Çelenk Bey de bu taahhütnâmeyi verince konu Fransızlar açısından kapanmıştır38.
Bu arada Suriye Devleti Maarif Meclisi'nde Sancak İlk Mektepler Temsilcisi olan Ömer Hilmi
Bey, Kasım 1928'de İskenderun Maarif Reisliği'ne sunduğu bir layihada, yeni Türk harflerinin
kabulünde hiç bir sakınca olmadığını ve okullarda uygulanması gerektiğini belirtmiştir39.
Latin harflerini öğretmek için açılan kurslar 1930 yılında da devam etmiştir. Ahmet Sırrı Bey,
okulun açık bulunduğu süre içinde İstanbul'da bulunduğu için kursu Selim Çelenk Bey tek başına
devam ettirmek zorunda kalmıştır.
Ancak Ekim 1930'da Kaymakam Nesib Eyyubi Bey'in yerine Zekeriya İdris Bey atanınca, bu
eğitim faaliyetlerinde bir aksama göze çarpmaktadır. Şam gazetelerinin yeni Türk harfleri aleyhindeki
propagandasının etkisinde kalan İdris Bey, emniyetten kurs hakkında bilgi istemiş, bununla da
yetinmeyerek kursun kontrol altında tutulması emrini vermiştir. Yeni Kaymakam Zekeriya İdris Bey,
kurs hakkında kendisinden izin alınmadığı için ilk anda karşı çıksa da, herhangi bir müdahalede
bulunmamış ve kurs faaliyetine devam etmiştir 40.
Bu arada Yüksek Komiserlik bir sene sonra bir genelge yayınlayarak, kurs açılabilmesi için
kendilerinden izin alınması şartını getirmiştir. Bunun üzerine 1931 yılında kurs kapanmıştır. Ancak
kursların başlamasından o ana kadar 600'e yakın Antakyalı okuma-yazma öğrenme imkânına
kavuşmuştur. Diğer taraftan kendi imkânlarıyla okuma-yazma öğrenenlerin sayısı ise bu rakamdan çok
fazladır.
Yüksek Komiserlik'in bu tavrı sonucunda kursun açılamaması üzerine Ahmet Sırrı Bey,
Antakya'ya geldiği yaz tatilinde, halktan gelen isteği geri çevirmeyerek, Şehir Parkı içinde Orukpınarı
yakınında (Eski Halkevi binasının bulunduğu yer) çınarların altına bir tahta koyarak, kısa süren bir

38

Selim Çelenk, aynı yer.

39

Mehmet Tekin, a.g.e., s. 121. Layihanın sureti için ayrıca bkz; Yeni Mecmua, 15 Kasım 1928, s. 13'ten nakleden Tekin,

a.g.e. ,s. 145-146.
40

Selim Çelenk, " Antakya'da Yeni Türk Harfleriyle İlk Türkçe Kurs", Atayolu, 11 Haziran 1970, s. 1, 4.
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kurs tertip ettirmiştir. Ne var ki, bu kurs da bir müddet sonra kapanmak zorunda kalmış ve bu yöndeki
çalışmalar yavaşlamıştır.
Bu arada Antakya Lisesi'nde yeni Türk harfleriyle öğretim kabul edilmiş ve Türkiye'den gelen
kitaplar ders kitabı olarak okutulmaya başlanmıştır. Ancak, bu durumdan Fransız ve Arap yöneticiler
rahatsız olmuşlar ve mahalli yazarlara, öğretmenlere yeniden bazı Türkçe kitapları yazdırılmak
zorunda kalınmıştır 41.
Hatay davasının en hararetli safhaya girdiği 1936 yılı sonunda, Antakya'daki Temsil Heyeti,
Selim Çelenk Bey'den yeniden kurs açmasını istemiştir. Yüksek Komiserlik'in kararlı olduğunu, izin
alınmadan yeni bir kurs açamayacağını ifade eden Selim Bey, ısrarlara dayanamayarak teklifi kabul
etmiştir. Bunun üzerine Köprü yakınlarında bir ev kiralanarak, sıralar getirtilmiş ve yazı tahtası
hazırlanmıştır. Ancak, kursun açıldığı günün ertesinde polisler gelerek kursun kapatılmasını
istemişlerdir. Bunun üzerine Selim Çelenk Bey de kursu kapatmak zorunda kalmıştır 42.
Ertesi yıl Hatay davasının Türkiye'nin lehine gelişmesinin hızlandığı bir sırada, yeni kabul
edilen "Sancak Statüsü"nün getirdiği şartlar gereğince Sancak Kültür Dairesi, halka okuma-yazma
öğretmek için okullarda gece kursları düzenlemiştir. 13-50 yaş arasındaki vatandaşlar için tertiplenen
bu kurslara, Hatay'ın her tarafından gelen vatandaşlar büyük rağbet göstermişlerdir 43.
1937 yılının Haziran ayında Antakya Halkevi de yeni harflerle okuma-yazma kursu açmak
için bir teşebbüste bulunmuştur. Bu maksatla gerekli hazırlıklar bittikten sonra bir "öğretici kursu"
düzenlenmiştir. 141 gönüllü gencin katıldığı bu kurs 18 Temmuz 1937'de sona ermiş ve gençlerin her
biri değişik köylere gönderilmiştir. Köylüler, kendilerine okuma-yazma öğreten bu gençlere sahip
çıkmışlar ve ihtiyaçlarını karşılamışlardır. Gençler, yanlarında götürdükleri alfabeleri köy odalarında
veya geniş bir evde köylülere öğretmişlerdir. Ancak, bu kurslar izinsiz açıldığı için gençler sıkı bir
şekilde takibata uğramışlardır. Yakalanma tehlikesi ile karşı karşıya kalanlar, Antakya'ya dağ
yollarından gelmek zorunda kalmış, hatta bu takibat sırasında 13 yaşındaki bir öğrenci mahkeme
tarafından cezaya bile çarptırılmıştır 44.
Bu arada Hatay'da halkın önemli bir bölümü yeni Türk harflerini benimsemesine rağmen, az
da olsa karşı çıkanlar da olmuştur. Latin harflerinin kabul edilmesine karşı çıkan bu şahıslar, şapkaya

41

Tekin, a.g.e., s. 122.

42

Çelenk, a.g.m., s. 4.

43

Antakya'da açılan bu kurslar hakkında Cumhuriyet gazetesinde yayınlanan bir haberde şu ifadeler yer almaktadır:

"Hataylı Türkler arasında yeni harfleri öğrenmek seferberliğine hararetle devam edilmektedir. İhtiyar kadınlar bile yeni
harflerle okuyup yazmayı öğrenmeye azmetmiş bulunmaktadır", "Yeni Harf Seferberliği", Cumhuriyet, 10 Nisan 1937, s. 4.
44

Tekin, a.g.e., s. 124.
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gösterdikleri tepkiyi yeni harflere de göstermişlerdir. Latin harflerine yapılan bu muhalefet daha çok
dini sebeplerden dolayı meydana gelmekteydi.
Yeni Mecmua ve Yenigün'de Latin Harfleri
Antakya'nın ilk Türkçe dergisi olan ve 15 Mayıs 1928 tarihinde Şükrü Fehmi (Balcıoğlu) Bey
tarafından yayın hayatına sokulan Yeni Mecmua, Latin harflerin Hatay'da tanınıp kabul görmesinde
büyük rol oynamıştır.
İlk sayıları Arap harfleri ile çıkan derginin 9. sayısında, yeni harflerle ilgili olan "Latin
Harfleri" ve yeni harflerle basılmış ilk yazı olma özelliği taşıyan "Gel" başlıklı bir başka yazı Latin
harfleriyle yayınlanmıştır 45. 30 Mayıs 1929 tarihinde çıkan 25. sayıda kapak yeni harflerle basılmış ve
bu sayıdan sonra dergi yayınına o şekilde devam etmiştir. 30. sayıdan itibaren de dergideki bütün
yazıların başlıkları yeni harflerle basılmaya başlanmıştır.
Yeni Mecmua kapandıktan sonra yerini Yenigün almıştır. 16 Eylül 1930'da ilk sayısı
yayınlanan gazetenin 1. sayfasında yer alan "Yenigün" başlıklı yazı yeni harflerle dizilmiştir. Bir süre
sonra gazetenin adı da yeni harflerle çıkmaya başlamıştır. 1930'lu yıllarda yeni yazının gazete
sayfalarındaki oranı zaman zaman değişiklik göstermiştir. 1937 yılına gelindiğinde ise önce 1. sayfası,
sonra da 2. ve 3. sayfaları yeni yazı ile basılmıştır. Sadece son sayfası olan reklam ve ilan sayfası, eski
harflerle çıkmaya devam etmiştir. 27 Ağustos 1937 tarihli Yenigün'ün dört sayfasının da yeni
harflerle basıldığını görmekteyiz. Ancak beklenilenin aksine Halep'te tiraj iki katına çıkarken, Adana,
Ceyhan ve Mersin'de ilk anda yarı yarıya, daha sonra da sıfıra inmiştir46.
Bu arada yeni harflere karşı Fransızların tutumu hakkında da birkaç hususu belirtmekte fayda
vardır. 1928 yılında Türkiye'de bütün okullar yeni harflerle eğitime başlarken, Hatay'daki Türk
okullarında Arap harfleriyle eğitime devam edilmekte ve Fransızlar bir türlü yeni Türk harflerini
okullara sokmaya yanaşmamaktadır. Büyük çabalardan ve yıllarca süren uğraşıdan sonra Fransızlar,
1933 yılında Hatay'daki Türk İlkokullarında eğitimin yeni Türk harfleriyle yapılmasını kabul
etmişlerdir. Bunun üzerine alfabeler İstanbul'dan getirtilmiş ve okullara dağıtılmıştır. Ancak, bu arada
ilginç bir hadise yaşanmıştır. Türkiye'den getirtilen alfabelerdeki Atatürk resminin yırtılmış olduğu
tespit edilmiştir. Bu hadise, eğitim camiasında büyük bir kargaşaya yol açmıştır. Fakat, yapılan

45

Mahmut Ali, "Latin Harfleri", Yeni Mecmua, Sayı: 9, 15 Eylül 1928, s. 9-11 ve Firuz Hanzad, "Gel", Yeni Mecmua,

Sayı: 9, 15 Eylül 1928'den nakleden Tekin, a.g.e., s. 129-131.
46

Selim Çelenk, "Yeni Türk Harfleri ve 'Yeni Gün' Gazetesi", Atayolu, 12 Haziran 1970, s. 1, 4.
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araştırmalar sonunda resimlerin kimler tarafından ve kimin emriyle yırtıldığını öğrenmek mümkün
olmamıştır 47.
Halk dili bakımından Doğu Anadolu'nun, folklor bakımından da bütün Anadolu'nun ayrılmaz
bir parçası olana Hatay'da 48, 1928-1939 yılları arasında halkın önemli bir kısmı yeni Türk alfabesiyle
okuma-yazmayı öğrenmiş ve bu oran gün geçtikçe de artmıştır.
Sonuç olarak şunu söylemek mümkündür: Türkiye’de uzun bir tartışma süreci yaşayan Latin
harfleri 1928 yılından sonra kısa zamanda Hatay Türkleri tarafından kabul edilmeye başlanmıştır.
Fakat Hatay’daki süreç Türkiye’deki gibi gerçekleşmemiştir. Çünkü Hatay o dönemde Türkiye
Cumhuriyeti sınırları içerisinde değildir. Hatay’da Latin harflerinin kabul edilmesi süreci hem Fransız
yöneticilerinin ve hem de Şam yönetiminin etkisiyle büyük zorluklar altında ilerlemiştir. Bu sürecin
hızlanmasında bölgedeki aydınların ve halkın ilgisinin etkisi olmuştur. 1930’lu yılların ortalarında
uluslararası ortam da değişmeye başladığından Hatay’daki engeller de kalkmaya başlamış, Hatay’ın
Türkiye’ye katılmasıyla Latin harfleri bütün kurumlarda kullanılmaya başlamıştır.

47

Selim Çelenk, "Alfabelerdeki Atatürk Resminin Yırtılması", Atayolu, 17 Haziran 1970, s. 1, 4; Atayolu, 18 Haziran 1970,

s. 1, 4; Atayolu, 19 Haziran 1970, s. 1, 4.
48

Ahmet Faik Türkmen, "Hatay Tarihi", Cumhuriyet, 22 Ocak 1937, Tefrika No: 30.
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ABSTRACT
The technology-rich educational environment in higher education compels faculty members to integrate
technology into their classrooms. Developing and supporting their technology integration behavior is needed to
perform and maintain its continuity. To understand the factors affecting faculty members’ technology
integration, mixed-method designed was employed in the context of a faculty technology mentoring program at a
public university in Turkey. One main research questions guided this study: How do self-efficacy, subjective
norm, facilitative conditions, student influence, and attitude toward technology integration predict faculty
members’ technology integration intention? Data sources included the piloted survey comprised of the
dimensions of the decomposed theory of planned behavior. The piloted survey was implemented with 167
faculty members. The multiple linear regression analysis revealed that attitude, self-efficacy, and student
influence were predicting factors of the behavioral intention. The model explained 50% of the variance with the
variables that determined within the piloting phase. In line with the results, the study recommends some
practical and theoretical implications.
Keywords: Technology Integration, Faculty Members, Higher Education, Planned Behavior

INTRODUCTION
The faculty members who have already integrated technology defined themselves the least
proficient in newer technologies (Hicks, 2016). The literature indicates that faculty members’ strong
technology literacy skills result in familiarity with the usage of emerging educational technologies
(Georgina & Olson, 2008). A thorough discussion on the following points are crucial in terms of
technology integration practices in higher education: (1) how to develop effective technology
integrators, solve their pedagogical problems in innovative and conceptually sophisticated ways by
repurposing the current technologies (Mishra & Koehler, 2003) and (2) how faculty members’
technology integration intention and behavior can be affected by the factors.
Once the technology integration is considered as a behavior, there are several factors affecting
the attitude, motivation, belief, and intention toward behavior. Oliveira and Martins (2011) defined the
factors as perceived benefits, organizational readiness, and external pressure; Ertmer (1999) attributed
them as first-order and second-order barriers; and by Ertmer, Ottenbreit-Leftwich, and York (2006)
categorized them into intrinsic and extrinsic factors. On the other hand, there are different factors
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specified as attitude, perceived behavior control, and subjective norm (Teo & Tan, 2012); teachertechnology interface, objective environment for instructional technology (technical support, computer
access, and to a limited extent professional development opportunities) (Shiue, 2007); and attitude,
subjective norm, perceived behavior control, and risk (Huang &Chuang, 2007).
The pedagogical and technological efficacy developments of the faculty members contribute
directly to them and indirectly to their students. Emerging technologies are rapidly replacing
traditional teaching practices with a focus on active student participation and constructivist
approaches. In this regard, the conventional role of faculty members is shifting from distributor of
knowledge to the facilitator of enhanced learning (Shankar, 2017). One of the main pitfalls that faculty
members face in the instructional process is the lack of knowledge and experience on undergirding
pedagogy with technology (de Hei, Strijbos, Sjoer, & Admirall, 2016). In line with this, examination
of inhibiting and enabling factors of faculty members’ technology integration behaviors are needed to
create appropriate professional development programs (PDs) and to address their specific needs for
improved their instruction (Gautreau, 2011). Development of the faculty members’ technology
integration skills alongside the renovation of existing teaching and learning practices play a substantial
role on in the renovation of higher education institutions and to arrange the conditions for the
improvement of faculty members’ technology integration.
The study has two main purposes, both of which concentrated on the factors affecting the
methods to integrate technology into higher educational institutions from the faculty members’
preferences. Firstly, the objective of this study is to determine the relationships among the factors
affecting the faculty members’ intention for technology integration. By concentrating on these factors,
it is possible to derive a reasonable conclusion on the perception of all faculty members with regard to
technology integration in higher education. Secondly, this study aims to examine the relationships
between the factors and the behavior of faculty members on technology integration. To reach these
aims, the following research question and sub-questions were investigated.
1.How do self-efficacy, subjective norm, facilitative conditions, student influence, and
attitude toward technology integration predict faculty members’ intention toward technology
integration behavior?
1.1.Is there a relation between faculty members’ self-efficacy and their intention toward
technology integration behavior?
1.2.Is there a relation between faculty members’ attitude and their intention toward technology
integration behavior?
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1.3.Is there a relation between faculty members’ subjective norm and their intention toward
technology integration behavior?
1.4.Is there a relation between facilitative conditions and faculty members’ intention toward
technology integration behavior?
1.5.Is there a relation between student influence and faculty members’ intention toward
technology integration behavior?
Significance of the Study
The renovation process of teaching in higher education has been mostly shaped by emerging
technologies accepted as the force of institutional transition (Porter, Graham, Spring, & Welch, 2014).
This renovation can be observed as distance education practices by online learning programs, virtual
universities, blended learning implications, massive open online education, online cooperation and
collaboration tools, flipped classrooms, computer supported collaborative learning strategies, learning
management systems, etc. Even if there are such diverse technology integration implications around
them, the faculty members (63%) are using instructional technologies less than ten times in a semester
(Britten & Craig, 2006). It is obvious that faculty members’ technology integration behaviors are
rarely performed, which is leading to a slow adoption to this renovation.
The literature indicates limited research on how faculty members’ technology integration
intention and behavior are affected and formed by several specific factors (Huang & Chuang, 2007).
Although, the behavior of the adjunct faculty members was analyzed by Paver (2012), there is no
research on full-time faculty members’ technology integration attitudes that are responsible for both
research and teaching at dense technology mentoring context. This research objective resonates with
Baran (2016a) who suggested expanding the existing literature to a whole university with mentoring
opportunities on technology integration.
Theory of Planned Behavior and Technology Integration
A behavior is mainly directed by intentions (Teo, Zhou, & Noyes, 2016). DTPB proposed that
the intention toward the behavior is directly related to attitude, subjective norms, perceived behavior
control, which are the antecedents, and indirectly related to sub-dimensions of these antecedents.
Additional support for this argument can be found in several theoretical studies. For instance, Theory
of Reasoned Action (TRA) (Fishbein, 1967), Theory of Planned Behavior (TPB) (Ajzen, 1985), and
DTPB (Taylor & Todd, 1995), which are groundbreaking studies on understanding of a behavior, are
commonly applied theories in both psychological and educational studies. These theories are rooted in
earlier studies on psychological areas and later transferred to educational research.
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By providing a basis for TPB and the decomposed version of it, the assumption behind TRA is
that individuals have rationale behind their actions and they have the tendency to use information
available around them systematically. In order to understand individuals’ intention and behavior, a key
factor is to determine behavior with the help of two determinants of intention such as personal and
social influence. In brief, the main focus of the theory is that behavior can be directly influenced by
intention to behave which is directly affected by the determinants (See Figure 1.a).
Individuals’ evaluation of performing behavior is the personal factor named as attitude toward
the behavior (Ajzen, 1985). Behavioral beliefs have the function to define the beliefs underlying
individuals’ attitudes toward behavior (Ajzen & Fishbein, 1980; Montano & Kasprzyk, 2015). The
other determinant is the perception of social pressures on her/him to perform or not to perform
behavior named as ‘subjective norm’ (Ajzen, 2015). Subjective norms have roots in beliefs about
others’ thoughts on whether s/he should or should not perform the behavior. The thoughts of people
around the individual about performing or not performing the behavior creates social pressure on
his/her behavior (Manning, 2009), that are named as ‘normative beliefs’ (Ajzen & Fishbein, 1980).
Having two dimensions, which refers intention and the factors as its antecedents, is considered
as a limiting factor for explanation of the behavior. Measuring not only intentions but also some
estimation of the tendency to control performance is the standpoint for assuring a definite prediction of
the behavior. Thus, Ajzen (2015) proposed that perceived behavior control influences individuals’
intentions toward the behavior after reviewing TRA on which and perceived behavior control Theory
of Planned Behavior (TPB) is situated on. Under conditions where volitional control is low or where
behavioral intention alone accounts for small amount of variance in behavior, perceived behavioral
control is the independent predictor of behavior (Armitage & Conner, 2001). On the other hand, the
effect of perceived behavior control could be on intention rather than directly on behavior performance
when volitional control is high. By altering cross actions and circumstances, perceived behavior
control can be defined as “people’s perception of the ease or difficulty of performing the behavior of
interest” (Ajzen, 1991, p.183). The confidence on mastering the behavior, the effort to bring it to
success, and the acceptance of perceived behavior control as a substitute for measure of actual
behavior pave the way to direct measure of actual success of behavioral performance. Diagram of the
theory is represented in Figure 1.b.
Salient beliefs underlying behavioral intention and its antecedents have different meanings in
the process of behavior performance (Salleh, 2016). In brief, control beliefs are directly related to the
existence of factors facilitating or inhibiting occurrence of the behavior (Kim, Kim, Lee, Spector, &
DeMeester, 2013). Also, behavioral beliefs establish connections between the behavior of interest and
awaited outcomes of performing the behavior. On the other hand, normative beliefs indicate that
individuals or groups, seen as important or referent, have perceived expectations that indirectly
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contribute to the individual’s behavior. These referent groups who can be a person’s spouse, family,
friends, supervisors, students, colleagues, peers, etc. promote or hinder performance of the behavior
(Salleh, 2016).
For technology integration in an educational context, different teaching levels or participant
groups were chosen for the studies TPB to understand details of the intention and behavior. For
example, both student perspective (Al-Otaibi, & Houghton, 2015) and teacher perspective (Pierce &
Ball, 2009) toward technology integration helped researchers to understand perceptions of different
stakeholders’ technology integration intention and behavior. Similarly, the studies from K-12 level
(Sadaf, Newby & Ertmer, 2012, etc.) to higher education level (Paver, Walker,& Hung, 2014, etc.)
were conducted to understand technology integration behavior in different contexts because TBP
promotes the development of technology integration behavior by increasing the contribution of the
factors related to intention and behavior.
Concerning technology integration into education, the unique study of Taylor and Todd (1995)
brought forward a new version of TPB. This theory contends “a better understanding of the
relationships between the belief structures and antecedents of intention requires the decomposition of
attitudinal beliefs” (p.147) underlying antecedents of theory of planned behavior. Cognitive
components of beliefs cannot be degraded into a single concept or a unit (Shimp & Kavas, 1984).
Parallel to this, Roger’s (1995) Technology Acceptance Model indicates that three different features of
technology; compatibility, relative advantage, and complexity; are required to measure attitudinal
beliefs. Accordingly, Taylor and Todd (1995) proposed DTPB represented in Figure 1.c.
In DTPB; attitude, subjective norms, and perceived behavior control have multidimensional
belief constructs. This multidimensionality has some advantages on explanation of a behavior (1)
representing a variety of dimensions related to the antecedents of intention, (2) understandable and
clearer relationships, (3) providing stable set of beliefs which are applicable across a variety of
settings, and (4) managerially relevant, pointing to specific factors influencing adoption and usage
(Taylor & Todd, 1995). Having such advantages makes DTPB more favorable by offering oodles of
factors contributing to the explanation of technology integration intention and behavior.

Figure 1.a

Figure 1.b
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Figure 1.c
Figure1. Summary of Evolution of Behavioral Theories
Note: Figure 1.a. Theory of Reasoned Action, Retrieved from Fishbein (1967)
Figure 1.b. The Theory of Planned Behavior, Retrieved from Ajzen (1985, p. 182)
Figure 1.c. Decomposed Theory of Planned Behavior, Retrieved from Taylor and Todd (1995,
p. 146)
All antecedents of the behavioral intention have some subdimensions. Attitude toward
behavior has the dimensions of perceived ease of use, perceived usefulness, and compatibility. The
second antecedent of intention, subjective norms, has the sub-dimensions of peer influence, student
influence, and superior influence. Sub-dimensions of the third antecedent, perceived behavior control,
are self-efficacy, facilitative technological conditions, and facilitative resource conditions.
As DTPB suggested, almost all antecedents and their sub-dimensions are positively correlated
with their upper-strata (Chan, 2014; Chiang et al., 2011; Hartshorne & Ajjan, 2009; Yusop, 2014).
There is a considerable amount of literature on the relations among behavioral intention and its
antecedents. Results of Zhao et al.’s (2002) study indicate that innovation adoption is deviating from
prevailing values, pedagogical beliefs and practices of teacher and administrators, which implies
reduced interaction with context. The studies, which concentrated on technology integration intention
and behavior, are focused on different contexts and they have different participants although their
theoretical base is DTPB.
In considering the results of the intention and behavior studies, there are some points that raise
questions, as well. The theory is commonly used to analyze the individuals intentional and planned
behavior, however, there is no agreement among technology integration behavior studies. While some
studies indicate positive relations, some imply negative or no relations. At that point, rigorous analysis
of the problematic constructs can be helpful for further researchers studying the context of DTPB.
Moreover, there are limited studies on faculty members’ technology integration intention and
behavior. It is highly critical to inform existing research by speculating on these points related to
enriching the understanding of faculty members’ technology integration intention and behavior as well
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as reaching a clear picture of the relations among the components of DTPB in higher education
context, there is a critical need for considerable research both for enriching the understanding of
faculty members’ technology integration intention and behavior and achieving a clearer picture of the
relations among the components of DTPB in higher education context.
METHOD
Piloting Phase
In this phase, the “Faculty Members’ Technology Integration Intention Survey”, was utilized
in order to investigate factors affecting faculty members’ technology integration intention. As initial
phase, the structure of the survey was needed to be determined which called for a piloting phase. This
initial phase included four steps; survey constitution, expert revision, survey implementation, and data
analysis.
In survey construction step, a survey, founded on Taylor and Todd’s (1995) decomposed
theory of planned behavior (DTPB) framework to investigate the factors related to technology
integration intention was examined. The faculty members’ technology integration intention survey was
grounded on the survey that was developed by Paver et al. (2014). Their study investigated the factors
that predict community college adjunct faculty members’ intention to integrate technology into
instruction. Some items were removed and some items were added to the original survey to increase
reliability scores of the specific constructs. The original survey included 60 items reflecting 13
components of DTPB. Four of the components represented items having low level of Cronbach Alpha.
The items of three subcomponents were replaced (See Table 1). In the pilot study, the original items of
perceived behavior control (PBC) with low level of Cronbach Alpha were used in this study.
Considering the literature, Taylor and Todd (1995), also, included items with lower than desired
internal consistency for PBC in their initial study. The survey items related to the factors in piloted
version of the survey were indented to measure the factors with a 7-point scale ranging from “Strongly
Disagree” to “Strongly Agree”, suggested by Ajzen (1991).
Table 1. Original and Revised Item Numbers and Alpha Coefficients of the Factors
Factors
Attitude
Intention
Perceived usefulness
Self-efficacy
Facilitating resource conditions
Student influence
Superior influence
Compatibility
Usage behavior

Original
Items
3
3
5
5
5
5
5
5
5

Alpha
Coefficient
0.87
0.87
0.86
0.85
0.83
0.81
0.80
0.76
0.75
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Facilitating technology conditions
Subjective norm
Peer influence
Ease of use
Perceived behavioral control

5
3
4
4
3

0.73
0.70
0.56
0.47
0.07

5
2
4
-

0.84
0.92
0.93
-

In revision of the survey step, the advice of experts for the completeness and content validity
of the instrument was obtained. Four technology integration experts from Computer Education and
Instructional Technologies Department and two language experts examined the initial version of the
survey for the pilot study. Particularly, all revisions were made with suggestions of the experts which
were about wording of the items.
Additionally, the survey was implemented with three prospective faculty members in
educational sciences to examine readability, clarity, and accuracy. After revision of faculty members’
technology integration intention survey considering comments of the experts and the faculty members;
the approval from the ethical committee of the university was received
In survey implementation step, purposeful sampling strategy (Patton, 2002) was used for
selection of seven universities which have similar technological opportunities to its members and
similar profile of faculty members with the university in which main study would be conducted. The
main criterion for choosing faculty members of the pilot study was using English as the medium of
instruction in their courses as in the university in which main study would be conducted. Thus, the
faculty members, especially English language instructors who teaching in English, had participated in
the pilot study from seven different universities. (See details in Table 2.)
In data analysis step of pilot testing, exploratory factor analysis (EFA) was performed to
manage data in an easy manner and to reveal the factor structure (Field, 2013). Actually, the purpose
of the EFA within this study was to ascertain a survey to measure faculty members’ intention to
integrate technology in higher education context considering the DTPB.
Table 2. Demographics of the Faculty Members Participated in the Pilot Study
f

%

Female

161

67.94

Male

76

32.06

Assistant Professor

23

9.71

Associate Professor

29

12.23

Professor

2

0.84

Instructor

183

77.22

Gender

Academic Title
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Before exploratory factor analysis, it was required to check whether the data was appropriate
for the factor analysis as; missing values, outliers, univariate normality, correlation coefficients,
multivariate normality, multicollinearity, sampling adequacy, and sphericity of data. All assumptions
were met. In total, 258 surveys were collected and 21 cases were excluded because they had outliers or
missing values.
The factor analysis was run to reveal exact factor structure of the survey. At first glance,
correlation matrix was checked and all items which had no or one correlation with another item with
more than 0.4 were removed from the item list. Particularly, items related to compatibility, perceived
ease of use, perceived usefulness, and perceived behavior control were problematic in terms of
correlation with others. After deleting these items, factor analysis was run again and this time, the
pattern matrix was checked and the items with lower factor loadings or cross loadings were
reconsidered and their correlation with other items was checked.
After checking assumptions, cleaning the data, and deciding the appropriateness of conducting
EFA, 27 items were determined for the final factor analysis. Once the table checked, each item was
correlated with at least two other items. According to Hair, Black, Babin, and Anderson (2010), if the
correlation value was greater than 0.3, it indicated the correlation among the variables, which was the
requirement for conducting factor analysis.
For determining the exact number in factor structure, the most common criteria for retaining
the factors was Eigen values greater than 1.0 (Kaiser, 1960). Additionally, scree plot (Cattell, 1966)
was another common rule to reveal exact structure, hence these two different criteria were used to
decide the factor number of the survey. While the rule of Eigenvalue referred six factors and scree plot
indicated six factors, the factor analysis resulted in a clear 6-factor structure of faculty members’
technology integration intention survey.
Principle axis factoring analysis was applied as extraction method with oblique rotation
because it assumed that the factors were correlated (Brown, 2009; Osborne & Costello, 2009), which
was common in educational studies. The criterion for factor loading was being higher than 0.3 (Hair et
al., 2010). Choosing a cut-off point for factor loading was a researcher preference for Tabachnick and
Fidell (2014) and stated that 0.32 was acceptable for the determination. For this study, the criterion
was 0.3 that was closer to 0.32 and Hair et al. (2010) suggested choosing 0.3 as a cut point for
determination on which the items would be loaded to the specific factors.
The items factor loadings were ranging from .841 to .394 and were loaded on the same factors
indicated that factor 1 represented intention with three items, factor 2-self-efficacy with six items,
factor 3-attitude with three items, factor 4- facilitative conditions with five items, factor 5-subjective
norm with five items, and factor 6-student influence with five items.
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Main Phase
In this phase, the survey tested in piloting phase was utilized at a university to reveal factors
affecting faculty members’ technology integration intention and the overall picture on technology
integration at a higher education institution was examined.
This study was conducted at a public university in Turkey. The university had five faculties;
Engineering, Arts and Science, Architecture, Economics and Administrative Sciences, and Education.
Since this university was equipped with educational technology opportunities for the faculty members,
such as a computer center, instructional technology support office, learning and student development
office, computer and projector in almost all classes, wireless networks, and computer labs for both
students and faculty members, this specific university was selected to conduct the study. Additionally,
the university was in a transformation process, which all content of courses was moved to a learning
management system (LMS), for first time. All faculty members were in the exploration process of the
LMS, an effective method to engage with technology integration. This platform allowed educators to
create efficient groups for online learning by integrating technology into the traditional courses (AlAjlan & Zedan, 2008). Moodle supported educators by providing documents or course materials share,
making quizzes, creating online discussion forums, distributing assignments, announcing grades, and
associated course activities, empowering educators easily manage their courses online.
The Participants of Main Phase
The university was chosen purposefully because of its context. As the university had a
medium sized population of faculty members (N=894), convenience sampling strategy (Fraenkel,
Wallen, & Hyun, 2002) was chosen as a data collection method for this phase of the study. For the
participation, all faculty members from the university were invited to participate in the implementation
of faculty members’ technology integration intention survey, only the volunteer ones (n=167) took
part in the study. The focus was full-time faculty members who were currently teaching in the
university, which was important to have faculty members with teaching experience at higher education
without considering their technology integration expertise. In the university, there were faculty
members with different academic positions: assistant professor (N=234), associate professor (N=179)
professor (N=356), and instructor (N=125).
The aim was to collect data from a large variety of faculty members who were familiar and
unfamiliar with technology integration in the classrooms in order to draw a large picture of the
university having considerable technology integration opportunity.
When considered the population of the university, the faculty of engineering has the largest
population of faculty members that was why there were more faculty members from the faculty in this
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study. The faculty members were asked about attendance to professional development programs on
technology integration. More than half of the faculty members (53%) did not attend a professional
development program on technology integration, which characterized their non-familiarity with
technology integration. Eight of them participated three times to professional development programs.
The faculty members integrated different technological devices, tools, programs, and
applications. The most common technological tool among the faculty members was learning
management system (LMS), which was recently provided, and recommended to use in all classrooms.
The university faculty members had started interacting with the LMS and all courses’ contents were
being transferred to this platform. That was why 84 faculty members referred the use of LMS as a
technology integration implication. Package programs (n = 93) were second most common
technologies among faculty members. The engineering based programs were commonly preferred
among faculty members because most of them were from engineering faculty.
Lastly, 27 of the faculty members highlighted the technological devices that they already used
in their classrooms, as the practice of technology integration. Computer and projector (n = 21) were
frequently used devices among faculty members while smartphone (n = 6), laptop (n = 5), tablet (n =
4), and smartboard (n = 3) were rarely mentioned when compared to computers. One possible reason
behind this could be that most of the classrooms in the campus had a computer and projector.
Data Collection and Analysis
To reach all population easily, the finalized version of faculty members’ technology
integration intention survey was entered to Google Forms. Instructional Technology Support Office
(ITS) provided an e-mail list of all faculty members teaching in the university who were invited to
participate in the online survey. Two reminders were sent to the faculty members and 63 of them
participated. Once the online implication of the survey was finalized, all faculty members’ offices at
the campus were visited to conduct the survey on paper to reach as many faculty members as possible
and 104 of them completed the paper-based survey.
For analysis of data, multiple linear regression was performed to model the relationship
between faculty members’ technology integration intention and subjective norm, attitude, selfefficacy, student influence, and facilitative conditions. Multiple linear regression gives researchers a
chance to examine the influence of several predictors in a specific order (Mertler & Vannatta, 2005).
Via this analysis, researcher enters variables at the same time because statistical regression can be very
misleading unless based on samples that are large and highly representative of the population of
interest (Tabachnick & Fidell, 2007). For this study, the faculty members in the study were coming
from the census method, which contributed its representativeness of population. Thus, multiple linear
regression was the appropriate method in the context of the study.
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Validity and Reliability of the Survey
Validity of a measurement tool is defined as the degree of representativeness of the concept by
the measure (Zeller & Carmines, 1980). Nunnaly (1978) categorized the validity types into three;
content validity, construct validity, and criterion validity. Although content validity is comprised of
the items representing the concept, which was aimed to measured, there was no agreed criteria for
reaching content validity (Haynes, Richard, & Kubany, 1995). The factor analysis results enabled to
get evidence on the content validity (Nunnally, 1978). The item correlation results approved that each
item were correlated at least two of others, which made the understanding the content validity easily.
Moreover, expert revisions helped to get valid results in terms of content of the survey. Secondly, to
ensure about the content validity, factor analysis was performed as initial phase of the study, because
factor analysis or convergence was declared as the ways for checking construct validity by Anastasi
(1982).
Reliability was defined as the degree of stability, dependability, and predictability of the
measurement (Kerlinger, 1973). Commonly preferred type of the reliability is internal consistency
(Zeller & Carmines, 1980). If the survey items were parallel, alpha is accepted as accurate indicator of
internal consistency. The alpha scores of the reliability for each factor was presented in the Table 3.
The results showed that alpha coefficients of the factors in the survey meet the criteria determined by
Hair et al. (2010), as 0.7 or above is accepted value.
Table 3. Reliability Results of Each Factor
Factors

Number of items

r

Intention
Self-efficacy

3
6

.937
.861

Attitude
Facilitative Conditions

3
5

.937
.771

Subjective Norm
Students Influence

5
5

.817
.776

RESULTS
Regression analysis was conducted to test the relations and to reveal the predictability of
faculty members’ technology integration intention. In order to analyze data, multiple linear regression
method was employed to reveal the predictability of technology integration behavioral intention by
subjective norm, student influence, facilitative conditions, attitude, and self-efficacy, data were
controlled in terms of missing values and outliers. And the assumptions of regression analysis;
univariate normality, normality of residuals, homoscedasticity, independence of residuals,
multicollinearity, regression outliers, and influential values, were checked.

276

X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Nevşehir / 2018

Influential observations in terms of outliers were checked. Scatter plots, residual plots, DFBeta
values, Cook’s Distance, and Standardized residuals were examined and there was no outlier among
cases. Standardized residuals were between -3 and +3 that referred no outlier (Field, 2013). Similarly,
Cook’s distance values of cases were lower than one as suggested by Field (2013). After controlling
missing values and outliers, correlation matrix of variable was analyzed to determine whether there
was any pattern among variables and then, assumptions of the analyses were checked.
Multicollinearity, homoscedasticity, normality, and independence of errors and influential
observations were checked.
The dependent variable, which was faculty members’ behavioral intention on technology
integration into higher education classrooms, had positive correlations with all independent variables
ranging from 0.07 to 0.58 in the correlation matrix. Faculty members’ intention toward technology
integration had the highest positive correlations with attitude toward technology integration (r=0.58)
and student influence (r=0.57). This correlation indicated that the best predictor of the intention could
be the attitude. The significance of the correlations indicated that all independent variables had
significant relationships with each other.
As preliminary analyses revealed that the data set were appropriate for multiple regression
analysis, it was performed for this study which gave the researcher chance to manually examine the
influence of several predictors on a dependent variable based on the observed values of the predictors
by manually (Allison,1999). For descriptive statistics, see Table 4.
Table 4.Descriptive Statistics of Continuous Variables (n= 167)
Variables
Intention

M
4.95

SD
1.82

Self-Efficacy

4.92

1.36

Facilitative Conditions

5.32

1.10

Subjective Norm

3.62

1.43

Student Influence

4.58

1.41

5.45

1.65

Attitude

Multiple linear regression analysis was conducted to determine which independent variables
were the predictors of faculty members’ intention on technology integration in their classrooms. A
summary of regression model was presented in Table 5.
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Table 5.Summary of Multiple Linear Regression Analysis for the Variables (n= 167)
Variable
Model 1
Self-efficacy
Facilitative Conditions
Subjective Norm
Student Influence
Attitude

B
0.36
0.01
0.04
0.35
0.28

SE B
0.10
0.12
0.10
0.12
0.09

t

𝛽

0.27
0.01
0.03
0.27
0.26

3.54*
0.09
0.45
2.99*
3.12*

𝑆𝑟 2

0.07
0.00
0.01
0.05
0.06

𝑅2
0.46

∆𝑅2

0.45

ΔF
28.28

* p< .05
The model which included five variables indicates that significantly predict faculty members’
technology integration intention, 𝑅 2=0.46, ΔF(5,161)=28.28, p<0.05. This significant model

accounted for overall 45.4% of variance in faculty members’ technology integration intention. Three
variables had significant contribution to the model, which were self-efficacy (𝛽=0.36, t(167)=3.54,
p=0.001); student influence (𝛽=0.35, t(167)=2.99, p=0.003); and attitude (𝛽=-0.28, t(167)=3.12,

p=0.002); while facilitative conditions (𝛽=0.01, t(167)= 0.09,p=0.92) and subjective norm (𝛽=0.35,
t(167)=0.12,p=0.66) had no significant contributions to the model. This indicated that faculty
members’ technology integration intention in higher education was not predicted by facilitative
conditions and subjective norm.
Self-efficacy, which had positive correlation with faculty members’ decisions to perform
technology integration behavior (𝛽=0.27), had a significant contribution to the model. This indicated
higher self-efficacy is critically related to heightened intention to integrate technology in their
classrooms. Similarly, student influence had significant contribution to the explained variance and
had positive correlation with faculty members’ technology integration intention (𝛽=0.27). Faculty
members having more students who were interested in technology or demand technology usage in
classroom find more motivation in technology integration in their classroom. Finally, faculty
members’ attitude on technology integration was positively correlated and had significant contribution
to explaining faculty members’ integration intention (𝛽=0.26). The results show that faculty members
who had positive attitude toward technology integration had more tendencies to integrate technology
in their classrooms.
In aggregate, five variables explained 45% of variance in faculty members’ technology
integration behavior. According to results of quantitative data analysis, relationship with intention
revealed that the faculty members’ technology integration intention was predicted by attitude, student
influence, and self-efficacy positively. On the other hand, subjective norm as peer and
superior/administrator influence and facilitative conditions were not predicting the intention toward
technology integration.
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DISCUSSION
This study concentrated on enlargement of the understanding how faculty members’
technology integration intention and behavior is connected to the factors. Using mixed method design,
this study enabled to get a general overview of the faculty members’ technology integration intention
and behavior.
The findings of the piloting phase of the study results in a model of faculty members’
technology integration intention that have these five sub-dimensions of decomposed theory of planned
behavior (DTPB). The model is summarized in the Figure 2. The model test reveals that it explains
almost 50% of the variance on the behavioral intention of faculty members that is considerably
significant. In the figure, the model visualized usage behavior as blurry, which refers to unmeasured
actual behavior, only self-reported usage. The participants did not share their technology integration
experiences which was the indicator of actual usage behavior.

Figure 2: Model of Faculty Members’ Technology Integration Intention
The model includes subjective norm and attitude instead of their sub-dimensions. The factors
specified

in

DTPB

as

perceived

ease

of

use,

perceived

usefulness,

compatibility,

superior/administrative influence, and peer influence were grouped under their main categories as
attitude and subjective norm. This indicates that these two factors were perceived as total instead of in
detailed. The prediction levels of the factors imply that self-efficacy, student influence, and attitude
have almost the same influence on the behavior while subjective norm and facilitative conditions have
no significant contribution on the performance of the behavior.
Considering the sub-dimensions of the integration suggested by DTPB and the model arisen
from this study together, intention constitutes the core of the behavior analysis. In this model, intention
is directly affected by subjective norms, student influence, attitude, self-efficacy, and facilitative
conditions, the results of this study revealed that intention is significantly predicted by attitude, selfefficacy, and student influence. The findings are in line with Paver et al. (2014) that intention is
significantly related to attitude, student influence, and self-efficacy when they test the whole
dimension of DTPB. In their figure reflecting the flow in DTPB, ease of use, compatibility, resource
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facilitative conditions, and technology facilitating conditions have no significant relations while other
explained the intention significantly. These significant relations indicate that the faculty members
consider and intent to plan and implement integrating technology in their classrooms, when the faculty
members have positive attitude, feel comfortable with technology, and consider their students’ needs
and demands on technology usage in instructional activities. It is noteworthy that student influence,
self-efficacy, and facilitative conditions (Lee, 2009; Sadaf et al., 2012), as component of salient
beliefs, are found to be related with the intention to integrate technology in higher education. The
result of this study provides insights on effectiveness of faculty members’ attitude, self-efficacy, and
student needs.
The results obviously display the fact that faculty members’ perceptions on the usefulness and
easy usage of technology in the classroom pave the way to their preferences on the technology
integration which is parallel with the findings of Findik-Coskuncay and Ozkan (2013) indicating the
perceived usefulness and ease of use result in faculty members’ performance on teaching with
technology in their model on factors affecting the faculty members’ learning management system
usage. In their models, intention is directly related to perceived usefulness and perceived ease of use
whereas it is indirectly related to compatibility, self-efficacy, subjective norms, and complexity. Their
model emphasizes the influence of sub-dimensions of attitude in DTPB on intention. Faculty
members’ intention toward the technology increases with the help of their efficient and effective
teaching practices. Similarly, Lee et al. (2010) specify attitude for inclination toward integrating
technology is under the control of the perceived value of technology. In accordance with this study,
Sugar et al. (2004) reveal the prediction of attitude on intention in technology adoption process. Even
if the faculty members have moderate level of technology integration intention, attitude influenced
their intention toward performing the technology integration behavior. To sum up, once the faculty
members perform technology integration in an effective way and experience the contributions of
technology both their teaching and the students’ learning, their intention intensifies and they continue
to integrate the same or different technologies that help to solve their pedagogical problems.
The model suggests considering facilitative conditions together instead of technology and
resources separately. The reason behind this can be that faculty members consider them similar to each
other and perceived them under the same category. In the literature, it is justified as technology holds
great potential to be a resource (Clegg, Gardner, & Kolodner, 2011; Nguyen, 2008) in higher
education to be utilized to empower learning activities.

The results of this study indicate that

resources and technologies as facilitative conditions do not have significant contribution to faculty
members’ technology integration intention. In accordance with this result, the model tested by Ajjan
and Hartshorne (2008) indicates non-significant contribution of both resources and technologies on
technology integration intention and behavior of adjunct faculty members. Harsthorne and Ajjan
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(2009) indicate that facilitative conditions do not have impact on the intention although training to
develop technology integration skills and access to resources are important mechanisms. The reason
behind this non-significant relation in this study may be related to the fact that the faculty members in
the sample of this study might not be fully aware of the available technologies and sources in the
campus though the university is covered by so many technologies and opportunities for its members to
use them with academic and educational aims. The other, primarily thought reason might be stated as
the fact that faculty members’ own technologies and opportunities, which are used to enrich their
instructions; since, once they have these opportunities within their hands, they do not need the ones
offered by the administration.
DTPB mentions that student influence is one of the sub-dimensions of subjective norms
coupled with peer and administrative influence as an antecedent of the intention (Ahmed & Ward,
2016; Capo & Oreallana, 2011; Sadaf et al., 2012). This means that all three sub-dimensions have
equal emphasis in the theory. However, the model derived from this study indicates an emphasis on
student influence. Yi and Hwang (2003) indicate that student technology usage is correlated with
faculty members’ technology integration behavior. Particularly, students’ demands, technological
skills and abilities, devices, motivation or resistance to use for course activities, and specific needs
may be some of the underlying reasons to influence the behavior (Ajjan & Harsthorne, 2008;
Brinkerhoff, 2006). On the contrary to the theory (Paveret al., 2014), student influence affects the
intention in technology integration into higher education context separated from subjective norm.
Sadaf et al. (2014) confirm that student’s expectations and motivation to use technology with
educational aims in the classroom had strongest effect on technology integration intention. Students
are the impulse for the technology integration of faculty members. Once students demand technology
usage within instructional activities’, faculty members’ consider this as a need to integrate technology
in their classroom. The model suggested in this study comprised of attitude, self-efficacy, student
influence, facilitative conditions, and subjective norm, explain almost half of the variance of faculty
members’ intention.
Overall, this study comes up with a model on technology integration intention in which selfefficacy, student influence, attitude, subjective norm, and facilitative condition are emerged as key
factors influencing the intention. The model is aligned with the theory and great amount of the
literature on technology integration intention and behavior. In accordance with the theory, the model
indicates that intention related to subjective norm and attitude. However, the point of having direct
relation with student influence is discerned from subjective norm, self-efficacy and facilitative
conditions apart from perceived behavior control which contradicts the literature. On the other hand,
perceived behavior control proposed by DTPB does not take part in the model revealed in this study.
Perceived usefulness, perceived ease of use, and compatibility are not specified in the model, which
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are, nonetheless, require to be included in the process of decision making to comprehend the nature of
technology and explore possible avenues of integration (Dalal, Archambault, Robles, & Reed, 2017;
Kimet al., 2013).

Supportively, Rogers (1995) founded his theory on the attributes of any

technological innovation, which play roles during the planning and implantation process of technology
integration. Additionally, peer influence and administrative influence which are not represented in the
model of this study, are jointly perceived under subjective norm together, however student influence
exempt from subjective norms. This may indicate the importance of student influence and limited
impact of peers and administrators on faculty members’ technology integration intention with the aim
to reveal the factors affecting technology integration intention. This reiterates the aim to reveal the
factors associated with technology integration intention of faculty members based on this model, and
the model test was run at a university equipped with educational technologies. The results indicate that
faculty members’ technology integration intention is significantly predicted by attitude, students’
influence, and self-efficacy while subjective norm and facilitative condition have no significant
relation with their intention. Finally, determination of the factors gives clues on how to develop
faculty members’ technology integration skills to enhance this behavior among the campus and draw a
general framework on how to design and implement any professional development program for
faculty members by considering these factors.
Recommendations
The study results in the model representing the factors affecting faculty members’ technology
integration intention. This study partially confirmed the constituents within DTPB theoretical
framework and some factors such as, perceived ease of use, perceived usefulness, compatibility,
superior/administrative influence, and peer influence appeared not to have significant correlation. The
factors shaping faculty members’ technology integration behavior during professionally experiencing
process in the context of FTM are determined as intention, attitude, subjective norm, and perceived
behavior control that are parallel to the theory. Although intention is only directly related with
behavior in the theory, it is a rarely implied factor by faculty members in FTM context and the reasons
of which needs clarification.
Herewith, there are some useful outcomes for all stakeholders in higher education: 1) faculty
members had an opportunity to improve themselves on technology integration, and develop adequate
skills to help their colleagues or peers on technology integration, 2) administrators can renew their
policies to support technology integration of faculty members by eliminating the challenges
determined in this study, 3) national policy makers such as national higher education council, etc. can
have the chance to update national policies related to higher education by considering the suggestions
of the faculty members of this study. Overall there are main stakeholder groups to which the outcomes
of this study can be highly related including faculty members, administrators, and national higher
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education council. The following paragraphs characterize how these stakeholders may utilize results
of this study.
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İLKÖĞRETİM 1.KADEMEDE GÖREV YAPAN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN
KARŞILAŞTIKLARI SINIF İÇİ DİSİPLİN PROBLEMLERİ VE DİSİPLİN
PROBLEMLERİNE YÖNELİK UYGULAMALARI
Sibel Güvena, Cem Albayrakb
aÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, ÇANAKKALE
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b Sınıf Öğretmeni, MARDİN

ÖZET
Bu araştırmanın amacı, ilkokul sınıf öğretmenlerinin sınıflarında en sık karşılaştıkları disiplin
problemleri, nedenleri, baş etme yöntemleri ve etkililiği hakkındaki görüş ve önerilerini incelemektir. Nitel
araştırma desenlerinden olgu bilim deseninde olan araştırmanın çalışma grubunu, 2016-2017 eğitim-öğretim
yılında Mardin ili Savur ilçesinde görev yapan 20 ilkokul sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Verilerin
toplanmasında açık-uçlu sorulardan oluşan Yazılı Görüş Alma Formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde ise
içerik analiz tekniği kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre öğretmenler; sınıflarında en çok izin almadan
konuşma, derse karşı ilgisizlik ve sınıfta dolaşma davranışlarıyla karşılaşmakta, disiplin problemlerinin daha çok
aile ve öğrenci özelliklerinden kaynaklandığını düşünmektedir. Öğretmenlerin disiplin problemleriyle baş
etmede en çok kullandıkları yöntemler, çoğunlukla etkisiz buldukları uyarma ve ceza verme yöntemleri
olmuştur. Sorunun nedenini araştırma ve öğrenciyi ödüllendirme uyarma disiplin problemleriyle baş etmede
kısmen etkili; derste değişiklik yapma, kuralları öğrencilerle birlikte belirleme ve öğrenciye sevgi gösterme ise
etkili bulunan yöntemler olmuştur. Öğretmenlerin disiplin problemlerini önlemeye yönelik öneriler arasında aile
ve rehber öğretmenlerle işbirliği yapılması ilk sırada yer almıştır. Araştırmanın sonuçlarına dayalı olarak;
öğretmenlere öğrenciyi tanıma, öğrenci merkezli öğretim yöntem ve teknikleri, sınıfta motivasyon sağlama,
aileyle işbirliği yapma, önleyici disiplin ve öğrenciyi davranışının sorumluluğunu almaya teşvik eden disiplin
stratejileri hakkında uygulama ağırlıklı hizmet içi eğitimler yapılması gibi öneriler geliştirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: okul, disiplin, disiplin problemleri

ABSTRACT
The purpose of this research is to examine the disciplinary problems, reasons, methods of coping, and
opinions and suggestions on the effectiveness of primary school classroom teachers most frequently encountered
in their classrooms. The study group of the researcher who is a case study of qualitative research designs
constitutes 20 elementary school class teachers working in Savur province of Mardin province in 2016-2017
academic year. Written Opinion Observation Form consisting of open-ended questions was used in the collection
of data. In the analysis of the data, descriptive analysis technique was used. According to the results of the
research; The students are faced with speech, irrelevance to the class and wandering around the class without
getting the most permission in their classes and they think that the disciplinary problems are mostly caused by
family and student characteristics. The methods teachers use most often to deal with disciplinary problems are
methods of warning and punishing that they often find ineffective. Researching the cause of the problem and
alerting the reward is partly effective in coping with disciplinary problems; Making changes to the rules,
determining the rules together with the students, and showing love to the students have become effective
methods. Among the suggestions for preventing disciplinary problems of teachers were cooperation with family
and guidance teachers. Based on the results of the study; Suggestions have been made to the teachers such as
student-centered teaching methods and techniques, providing motivation for the class, cooperating with the
family, preventive discipline and disciplinary strategies that encourage students to take responsibility for student
behavior
Keyword: Primary school, discipline, disciplinary problems
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GİRİŞ
Sınıf öğrencilerle yüz yüze olunan yerdir. Eğitimin hedefi olan öğrenci davranışının oluşması
burada başlar. Eğitim için gerekli birincil kaynaklar olan öğrenci, öğretmen, program, kaynaklar sınıf
içindedir. Eğitim yönetiminin kalitesi, büyük ölçüde, sınıf yönetiminin kalitesine bağlıdır (Başar,
2001; Sarıtaş, 2000). Daha iyi bir eğitim için öğretmenlerin eğiticilik özelliği kadar yöneticilik
özelliklerinin de geliştirilmesi önem kazanmaktadır. Sınıf yönetiminin başarılı bir biçimde
gerçekleştirilmesi, öğretmenin sınıf yönetimi alanında yetişmiş olmasına bağlıdır. Sınıf otoritesinin
sağlanmasında, öğretmenin mesleki deneyimi ön plana çıkmaktadır. Mesleğin ilk yıllarında sınıfı
kontrol etmekte zorlanan öğretmenler, sonraki yıllarda tecrübe kazandıkça sınıfta ortaya çıkan disiplin
sorunları ile daha kolay ve etkili bir biçimde başa çıkabilmektedirler. Sınıf içerisinde sağlanan düzen,
eğitim-öğretim başarısını artıracak ve aynı zamanda öğretim etkinliklerinin işleyişini daha verimli ve
daha kalıcı bir hale dönüştürecektir.
Problem Durumu
Sınıf yönetimi sürecini etkileyen birçok etken bulunduğu düşünülmektedir. Bu etkenler
arasında, öğretmenin bireysel özellikleri, ders verirken kullandığı öğretim stratejileri, yöntem ve
teknikleri, sosyal çevreyle uyum, okul ile aile arasındaki işbirliği, sınıfın fiziki koşulları, öğrencilerin
özellikleri ve gereksinimleri, okulun yapısı, okulca benimsenen kurallar ve sınıfta yaratılan atmosfer
sayılabilir (Ağaoğlu, 2002; Demirel, 2000). Sınıf yönetimi, sınıf kurallarının uyumla idaresi ve gerekli
çevrenin oluşabilmesi için bu kuralların öğrenme düzeninin bir kolu olarak öğrencilere
benimsetilmesiyle insan ve zaman kaynaklarının yararlı bir şekilde yönetimidir (Bayındır, 2001). Sınıf
yönetimi; öğrenme için uygun ortamın sağlanması ve sürdürülmesidir.
Öğretmenin öğrencileri ile kurduğu sağlıklı ilişkiler kadar, öğrenciler arasındaki iletişim de
çok önemlidir. Öğretmen, sınıf içi iletişim konusunda öğrencilerine rehberlik etmelidir. Gereğinden
fazla gevşek ya da otoriter davranmak sınıf yönetimi açısından olumsuzlukların doğmasına sebep
olabilir. Bunu engellemek için dengeli ve tutarlı davranışlar sergileyerek öğrencilere yol gösterilebilir
ve herkesin benimseyebileceği sınıf kuralları oluşturulabilir. Sınıf içinde gerçekleşebilecek disiplin
sorunlarını önlemede, sınıf kurallarının etkili olduğu düşünülebilir. Öğretmenin sınıf yönetimi
konusunda yetersiz kalması öfkeye, patlamaya, umutsuzluğa, yıkıma, iş stresine, iş doyumsuzluğuna
ve işten uzaklaşmaya neden olabilir (Sarıtaş, 2000). Öğretmen ve öğrenci arasındaki ilişkinin
samimiyete dayanması ile birlikte, aradaki mesafenin korunması da önemlidir. Sınıf disiplini
sağlaması yönünden öğretmen bu sınırı korumaya özellikle dikkat etmelidir. Öğretmenin sınıfta
disiplin sağlama yöntemleri konusunda yeterli bilgiye sahip olması ve kendi sınıfı için en etkili
metodu uygulamaya koyabilmesi önemlidir. Sınıfta disiplin ortamı oluşturulurken kullanılan
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yöntemler bireyin davranış gelişimini etkiler. Bireyin sorumluluklarını yerine getirmesi, herkese karşı
saygılı olması, kendine güven kazanması bir yönüyle sınıf disiplini ile ilgilidir.
Bu araştırmanın konusunu ilköğretim 1.kademede görev yapan sınıf öğretmenlerinin
karşılaştıkları sınıf içi disiplin problemleri ve disiplin problemlerine yönelik uygulamaları nasıl
sağladıkları oluşturmaktadır. Bu araştırma ile ilköğretim I. Kademede görevli öğretmenlerin sınıf
yönetiminde disiplin uygulamalarının hangi boyutta olduğu tespit edilerek, sınıf öğretmenlerinin
disiplin konusundaki bilgi ve becerilerinin seviyesi hakkında dönüt alınmaya çalışılmıştır. Elde edilen
verilere dayalı olarak; sınıf yönetiminde disiplin ile ilgili görüşleri, karşılaştıkları sorunlar ve
yaptıkları uygulamalar konusunda öğretmenlerin görüşleri alımıştır. Sınıf içi disiplini sağlamada
yetersiz kalan bir öğretmenin, kendi alanında başarılı olması söz konusu değildir. Öğretmen alan
yeterliliğinin yanı sıra disiplin sağlama konusunda da kendini en iyi şekilde yetiştirebilmelidir. Çağdaş
eğitim sisteminde öğrenciye öz disiplin kazandırılmaya çalışılmaktadır. İlköğretim hizmetine katılan
sınıf öğretmenlerine, ilköğretim okulu müdürleri ile müfettişlerine, sınıf öğretmeni yetiştiren
kurumların akademik personellerine, öğrencilerine düşünce ve fikir kazandırması bakımından bu
araştırmanın alana katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Problem Cümlesi
İlköğretim 1.kademesinde görev yapan sınıf öğretmenlerinin, sınıf içinde gözlemledikleri
disiplin sorunları ortaya çıkaran problem davranışlar nelerdir?
Araştırmanın Amacı
Bu araştırmanın temel amacı ilköğretim 1.kademede görev yapan sınıf öğretmenlerinin
karşılaştıkları sınıf içi disiplin problemleri ve disiplin problemlerine yönelik uygulamaları nasıl
sağladıklarını belirlemektir.
YÖNTEM
Bu araştırma, sınıf öğretmenlerinin disiplin problemleri ile ilgili görüşlerini derinlemesine
incelemek adına olgu bilim deseninde gerçekleştirilmiş nitel bir araştırmadır. Bireylerin bir olguya
ilişkin yaşantılarını, algılarını ve bunlara yüklediği anlamları ortaya çıkarma olgu bilim araştırma
desenin amacıdır (Johnson ve Christensen,2004). Olgular yaşadığımız dünyada olaylar, deneyimler,
algılar, yönelimler, kavramlar ve durumlar gibi çeşitli biçimlerde de karşımıza çıkabilmektedir
(Yıldırım ve Şimşek, 2011). Bu araştırmada da, sınıf öğretmenlerinin sınıflarında karşılaştıkları
disiplin problemleri ile ilgili yaşantıları incelenmeye çalışıldığı için olgu bilim deseni kullanılmıştır.
Olgu bilim araştırmalarında veri analizi yaşantıları ve anlamları ortaya çıkarmaya yöneliktir. Sonuçlar
betimsel bir anlatım ile sunulur ve sık sık doğrudan alıntılara yer verilir. Bunun yanında ortaya çıkan
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temalar ve örüntüler çerçevesinde elde edilen bulgular açıklanır ve yorumlanır (Yıldırım ve Şimşek,
2011).
“Nitel araştırma, gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin
kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda, gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına
yönelik nitel bir sürecin izlendiği araştırmadır” (Yıldırım ve Şimşek, 2008, s. 39). Araştırmanın nitel
kısmında yarı yapılandırılmış görüşme formu uygulanmıştır. Görüşme ile insanların zihinlerinde ve
kalplerinde olanları ortaya çıkarabiliriz. Bu bakımdan görüşme en önemli veri toplama araçlarından
biridir (Ekiz, 2009). Dolayısıyla görüşme ile daha ayrıntılı ve derinlemesine bilgiler elde edilebilir.
Çalışma Grubu
Olgu bilim araştırmalarında, olguyu açıklayacak bireylerin dikkatli bir şekilde seçilmesi ve
olguyu yansıtabilecek birincil kişilerle çalışılması gerekmektedir. Araştırma bu nedenle, amaca dayalı
olarak disiplin problemlerini net bir şekilde ortaya koymak için birincil kişiler olan ilkokul sınıf
öğretmenleri ile yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında
Mardin ili Savur ilçesindeki dört ilkokuldan araştırmaya gönüllü olarak katılan 20 sınıf öğretmeni
oluşturmaktadır.
Araştırmaya katılan öğretmenlerin çoğu 26-30 yaş aralığında (%50), 11-15 yıllık mesleki
kıdeme sahip (%25), Eğitim Fakültesi mezunu (%100) öğretmenlerdir. Öğretmenlerin %85’i kadrolu
öğretmen olup, çoğunluğu üçüncü sınıflarda derse girmektedir (%35). Sınıflarındaki öğrenci sayısı
genellikle 21-30 (%70) olan öğretmenlerin %95’i sınıf yönetimiyle ilgili kitap/kitaplar okuduğunu
ifade etmiştir.
Veri Toplama Araçları ve Verilerin Toplanması
Araştırma verilerinin toplanmasında araştırmacılar tarafından geliştirilen Yazılı Görüş Alma
Formu (YGAF) kullanılmıştır. YGAF, katılımcıların kişisel bilgilerini belirlemek için on iki soru ve
sınıfta karşılaşmış oldukları disiplin problemleri ile ilgili görüşlerini belirlemeye yönelik beş açık-uçlu
sorudan oluşmaktadır. Açık-uçlu sorular, literatür taraması yapılarak ve ilkokullarda görev yapan iki
sınıf öğretmenin görüşleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. Hazırlanan YGAF, 2016-2017 eğitimöğretim yılı bahar döneminde Mardin ili Savur ilçesinde görev yapan sınıf öğretmenlerine
uygulanmıştır. Uygulama öncesinde öğretmenlere araştırmanın amacı açıklanmış ve formdaki soruları
samimi bir şekilde cevaplamalarının araştırmanın amacına ulaşması için çok önemli olduğu
belirtilmiştir. Uygulamalar öğlen arası, öğretmenler odasında yapılmış ve ortalama 20 dakika
sürmüştür. Veri toplama aracının güvenirliliğin sağlanmasında uzman görüşüne başvurulmuştur.
Ayrıca örüşme formu uygulanmadan önce emekli olan iki öğretmene uygulanmış soruların anlaşırlılığı
kontrol edilmiştir.
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Verilerin Analizi
Nitel verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. “İçerik analizinde temel amaç,
toplanan verileri açıklayabilecek kavramlara ve ilişkilere ulaşmaktır. İçerik analizinde temelde yapılan
işlem, birbirine benzeyen verileri belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirmek ve
bunları okuyucunun anlayabileceği bir biçimde düzenleyerek yorumlamaktır” (Yıldırım ve Şimşek,
2011).

Araştırmada görüşme yapılan öğretmenlerden alınan veriler öncelikle yazıya geçirilip

okunmuş ve genel bir çerçeve içinde kodlama yapılmıştır. Kodlar bir araya getirilip düzenlenmiş ve
kodların aralarındaki ilişkilere göre ortak temalara ayrılmıştır. Görüşme verileri raporlaştırma
aşamasında ilk olarak var olan durum tanımlanarak betimlenmiştir. Görüşme yapılan kişilerin bakış
açılarını yansıtmak ve var olan durumu okuyucunun daha iyi anlamasını sağlamak için öğretmenlerin
cümleleri direkt olarak da verilmiştir.
BULGULAR

Bu bölümde araştırmadan elde edilen bulgular sıaralanarak tablolar halinde sunulmuştur.
3.1. Öğretmenlerin Sınıf İçerisinde En Sık Karşılaştıkları Disiplin Problem(ler)i İle İlgili Görüşleri

Sınıfta birden fazla disiplin problemiyle sık karşılaştıklarını belirten öğretmenlerin
görüşlerinden elde edilen bulgular Tablo 1'de verilmiştir.
Tablo 1. Öğretmenlerin Sınıf İçinde En Sık Karşılaştıkları Disiplin Problem(ler)i İle İlgili Görüşleri
Kodlar
İzin almadan konuşma
Derse karşı ilgisizlik/katılmama
Sınıfta dolaşma
Arkadaşlarıyla uyum problemleri (rahatsız etme, alay etme)
Arkadaşları konuşurken sözünü kesme
Arkadaşlarına şiddet uygulama
Kendi aralarında sohbet etme
Ders esnasında bir şey yeme/içme
Dikkat dağınıklığı
Sınıf kurallarına uymama
Argo kelimeler kullanma
Derse hazırlıksız gelme
Ödev yapmama
Yalan söyleme
Öğrencilerin birbirlerini sürekli şikayet etmesi

f
23
7
7
7
5
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1

%
32,9
10
10
10
7,1
4,3
2,9
2,9
2,9
2,9
2,9
2,9
1,4
1,4
1,4

Sınıfa geç gelme
Sınıfta gürültünün olması
Dersten erken çıkma

1
1
1

1,4
1,4
1,4

toplam

70

100
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Tablo 1’de görüldüğü gibi öğretmenlerin sınıflarında en sık karşılaştıkları disiplin
problemlerinin

başında

izin

almadan

konuşma

gelmekte

bunu

sırasıyla

derse

karşı

ilgisizlik/katılmama, sınıfta dolaşma ve öğrenciler arasında yaşanan uyum problemleri izlemektedir.
İzin almadan konuşma davranışı ile ilgili olarak Ö:2K görüşünü "Derste en sık karşılaştığım disiplin
problemi öğrencilerin izin almadan konuşmalarıdır. Öğrencilerdeki bu davranış benim ders işlememi
ciddi bir şekilde etkiliyor. Derste konuyu anlatırken hemen bir öğrenci izin almadan araya giriyor ve
konunun dağılmasına neden oluyor" şeklinde ifade etmiş, Ö:12K ise derse karşı ilgisizlik hakkında;
"Ben en çok öğrencilerin derse ilgisiz olmalarından dolayı disiplin sorunlarıyla karşılaşıyorum.
Öğrenciler özellikle matematik dersi ilgili hiçbir şey yapmak istemiyorlar" şeklinde açıklama
yapmıştır. Ö:17E öğrencilerinin sık sık yerlerinden kalkarak sınıf içinde dolaştıklarını "Sınıfımda
karşılaşmış olduğum en büyük sorun öğrencilerin derste dolaşmaları. Ben ders anlatırken bir
bakıyorum bir öğrenci diğerinin yanına gidiyor, diğeri diğerinin yanına gidiyor. Bu da dersi anlatmamı
engelliyor" sözleriyle ifade ederken, öğrencileri arasında uyum problemleriyle sık karşılaştığını ifade
eden öğretmenlerden Ö:3K'nın açıklaması "Sınıfta en çok öğrencilerin birbirlerini rahatsız etmeleriyle
ilgili problem yaşıyorum. Derste ya birbirlerine silgi atarlar ya kağıt atarlar ya da saçını çekerek
birbirlerini rahatsız ederler" şeklinde olmuştur. Söz kesme beş öğretmenin, arkadaşlarına şiddet
uygulama ise iki öğretmenin sınıfında sık gözlenen disiplin problemi olmuştur. Bu konuda Ö:20K
"Benim en sık karşılaştığım problem öğrencilerin konuşurken birbirlerinin sözlerini kesmeleridir. Bir
konu hakkında bir öğrenci konuşurken, pat diğeri atılıp öğrencinin sözünü kesiyor. Sonra ikisi birden
konuşuyor, diğerleri de katılıyor ve sınıfta müthiş bir gürültü oluşuyor” ve Ö:15K "Benim
öğrencilerde en sık karşılaştığım disiplin problemi birbirlerine şiddet uygulamalarıdır. Sınıfta
birbirlerine zarar veremeye çalışıyorlar. Birbirleri iterler, sıkarlar, bazen tokatlarlar. Sınıfta olduğu gibi
dışarıda da yaparlar bunu. Oyunları hep şiddet üzerinedir" şeklinde görüş belirtmişlerdir.
Öğretmenlerin sınıflarında en sık karşılaştıklarını ifade ettikleri diğer disiplin problemleriyle ilgili
açıklamalarından alıntı örnekleri aşağıda yer almaktadır:
"Derste en çok öğrencilerin kendi aralarında konuşmalarıyla ilgili sorun yaşıyorum. Sürekli,
bıkmadan, usanmadan birbirleriyle konuşurlar. Ee tabi bende dersi işleyemiyorum." Ö:6K
"Sınıfımda ders esnasında öğrencilerin bir şey yiyip içmeleri ile ilgili sorun yaşıyorum. Tam
dersi anlatıyorum, bir bakıyorum ki öğrenci çıkarmış elmasını yiyor. Tabi birinci sınıf olmalarının bir
etkisi var bunda." Ö:14E
"Öğrencilerimde en sık karşılamış olduğum disiplin problemi dikkat dağınıklığıdır. Bir türlü
derslere dikkatlerini toplayamıyorum." Ö:5E
"Sınıfta öğrencilerin kurallara uymamasından dolayı disiplin sorunlarıyla karşılaşıyorum."
Ö:13E
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3.2. Öğretmenlerin Sınıflarında Karşılaşmış Oldukları Disiplin Problemlerinin Nedenleri
Hakkında Görüşleri
Öğretmenlerin sınıf içerisinde karşılaşmış oldukları disiplin problemlerinin nedenlerine ilişkin
görüşleri "aile, öğrenci, öğretmen, sınıf, arkadaş, okul ve öğretim programı" temaları altında
toplanarak Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2. Öğretmenlerin Sınıf İçerisinde Karşılaşmış Oldukları Disiplin Problemlerinin Nedenlerine
İlişkin Görüşleri
Temalar

1

2

3

Aile

Öğrenci

Öğretmen

4

Sınıf

5

Arkadaş çevresi

6

Okul
Öğretim
Programı

7

Kodlar

f

%

İlgisizlik
Çocuğun aile içinde eğitiminin yeterli olmaması
(şımartılması, aşırı korunması, görgü kurallarının
öğretilmemesi, terbiye edilmemesi vb.)
Anne-babanın ayrı yaşaması

12
6

27,2
13,7

1

2,27

Ailede şiddet
Anne-babanın eğitim düzeyinin düşük olması
Derse karşı ilgisizlik
Bireysel farklılıklar (öğrenme farklılığı, gelişimsel
farklılık vb.)
İsteksizlik
Saygısızlık
Küçük yaşta olmaları

0
1
6
2

0
2,27
13,6
4,54

1
1
1

2,27
2,27
2,27

Şiddet eğilimi

1

2,27

Öğretmenin sınıf yönetiminde deneyimsiz olması
Öğretmenlik mesleğinin itibarsızlaştırılması

2
1

4,54
2,27

Öğrencileri motive edememesi

1

2,27

Öğretim yöntem ve teknikleri

1
1
2
1
1
1

2,27
2,27
4,54
2,27
2,27
2,27

1
44

Kalabalık sınıf
Sınıfın fiziksel koşullarının yetersizliği
Arkadaş ortamının iyi olmaması
Arkadaşlarının kötü davranışlarının örnek alınması
Öğretmen değişikliği
Öğretim programının yoğun olması

Toplam

Kodların Toplamı
f
%

20

45,4

12

27,24

5

11,35

3

6,81

2

4,54

1

2,27

2,27

1

2,27

100

44

100

Tablo 2 incelediğinde öğretmenlerin çoğunun (%45,4), kendi sınıflarındaki disiplin
problemlerinin temel nedeni olarak aileyi gösterdiği görülmektedir. Öğretmenlerin aile ile ilgili dile
getirdiği özellikler arasında ailenin okula ve çocuğun okul yaşamına ilgisizliği (%27,2) ve çocuğun
aile içi eğitiminin yetersizliği (%13,7) ilk sırada yer almış bunu anne-babanın ayrı yaşaması (%2,27),
anne-babanın eğitim seviyesinin düşük olması(%2,27) izlemiştir. Aşağıda bu konuyla ilgili iki
öğretmenin açıklamasından alıntılar yer almaktadır:

294

X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Nevşehir / 2018

"Ben sınıfımda karşılaşmış olduğum disiplin sorunlarının nedenin ailenin ilgisizliğinden
kaynaklandığını düşünüyorum. Velilerim çok ilgisizler, ayda bir ya çocuklarının durumunu sorarlar ya
sormazlar. Bazı öğrencilerimin velileri hala yanıma uğramış değil, okul açıldığından beri. Bu ilgisizlik
durumu evde de devam ediyor. Örneğin öğrencilerin ödevleri kontrol edilmiyor, onlara yardımcı
olunmuyor. Haliyle bu ilgisizlik öğrenciye olumsuz olarak yansıyor ve öğrenci derste disiplini bozucu
davranışlar sergiliyor." Ö:16K
"Maalesef ailede terbiye almayan öğrenci sınıfta disiplini bozucu davranışlarda
bulunmaktadır.” Ö:7K
Öğretmenlerin açıklamalarına göre disiplin problemlerinin nedenleri arasında ikinci sırada
öğrencinin kendisi gelmektedir. Öğretmenlerin öğrenciyle ilgili ifade ettiği özellikler ise öğrencilerin
derse karşı ilgisizliği (%13,6) ve bireysel farklılıkları (%4,54) olmuştur. Öğrencilerin ilgisizliği ile
ilgili olarak Ö:8K görüşünü "Öğrencilerimin derse olan ilgisizliklerinden dolayı disiplin sorunlarıyla
karşılaşıyorum. Derste ne kadar farklı etkinlik yapsam da bir türlü ilgilerini çekemiyorum" şeklinde
açıklarken, Ö:5E bireysel farklılıklarla ilgili görüşünü "Sınıfımda farklı yaş grubundan öğrenciler
bulunuyor. 4+4+4 eğitim sitemiyle birlikte 5 yaşındaki öğrencileri okula aldık. Şimdi ikinci sınıftayız
ve sınıfımda bu küçük yaş grubundaki öğrencilerin farklılıkları nedeniyle disiplin sorunu yaşıyorum"
sözleriyle açıklamıştır. Araştırmaya katılan öğretmenlerin %11,35’i ise disiplin problemlerinin
kendilerinden kaynaklandığını belirtmiştir. Öğretmenlerin açıklamalarına göre sınıf yönetiminde
deneyimsiz olma (%4,54), öğretmenlik mesleğinin itibarsızlaştırılması (%2,27) sınıfta disiplin
problemlerine neden olabilmektedir. Aşağıda öğretmenlerin açıklamalarından iki örnek verilmiştir:
"Ben sınıfımdaki disiplin problemlerinin nedenini kendimde görüyorum. Maalesef daha 2
yıllık öğretmenim ve sınıf yönetiminde tecrübem yok. Bu nedenle sınıfımı yönetemiyorum. Bu da
disiplin problemlerine neden oluyor." Ö:12E
"Ülkemizde öğretmenlik mesleğinin itibarsızlaştırılması için Milli Eğitim tarafından ne
gerekiyorsa o yapılıyor. Alo 147 hattıyla şamar oğlanına döndük. Birde sınıfta bırakma kaldırıldı.
Öğrenci tüm bunları kullanıp sınıfta disiplini bozuyor. Sıkıysa bir şey söyle. Hemen veliye bildirir ve
veli de şikâyet eder. Mesleğimiz ayaklar altına alındı ve itibarsızlaştırıldı." Ö:11E
Disiplin problemlerinin sınıfın özellikleri, arkadaş çevresi ve okul ortamından kaynaklandığını
düşünen öğretmenlerin açıklamalarından örnekler ise aşağıda yer almaktadır:
"Bazı öğrencilerimin arkadaş ortamı iyi değil. Bu da öğrencilerimin davranışlarını olumsuz
etkiliyor ve olumsuzluklarda sınıf içerisine yansıyor. Sınıfımda disiplin problemlerine neden oluyor."
Ö:20K
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"Ben ücretli öğretmenlik yapıyorum ve ders verdiğim bu sınıf sene başından beri 2 öğretmen
değiştirmiş. Bence sınıfımdaki disiplin problemlerinin nedeni sık sık öğretmen değişikliği olmasıdır."
Ö:18K
3.3. Öğretmenlerin Disiplin Sorunlarıyla Baş Etmede Kullandıkları Yöntemler
Öğretmenlerin sınıf içerisinde karşılaştıkları disiplin sorunlarıyla baş etmede kullandıkları
yöntemler Tablo 3'te verilmiştir.
Tablo 3. Öğretmenlerin Disiplin Sorunlarıyla Baş Etmede Kullandıkları Yöntemler
Kodlar
1
Uyarma (beden dili/sözsüz, sözlü)
2
Ceza verme (ayakta bekletme, teneffüse çıkarmama, beden eğitimi dersine
çıkarmama)
3
Ödül verme
4
Veliyle görüşme
5
Görmezden gelme
6
Göz kontağı kurma
7
Öğrenci ile konuşma
8
Öğrenciyi rehberlik servisine yönlendirme
9
Azarlama
10
Sorumluluk verme
11
Derste değişiklik yapma (yöntem-teknik)

f
12

%
31,58

5

13,15

4
4
3
3
2
2
1
1
1

10,52
10,52
7,9
7,9
5,2
5,2
2,62
2,62
2,62

Toplam

38

100

Tablo 3’te görüldüğü gibi öğretmenler sınıfta disiplin problemi olduğunda daha çok uyarma
yöntemini kullanmaktadır (%31,58). Altı öğretmen beden diliyle uyarma (başını sallama, yüzünü
asma, kaşlarını çatma) yolunu tercih ettiğini belirtirken dokuz öğretmen sözlü uyarı verdiğini
(yapmamasını söyleme, kuralı hatırlatma) belirtmiştir. Bu konu hakkında Ö:4K "Ders esnasında
disiplin ile ilgili bir problem olduğunda öncelikle beden dilimi kullanarak sorunu çözmeye
çalışıyorum" şeklinde açıklama yaparken Ö:19E görüşünü "Sınıfımda bir disiplin problemi oluşursa
anında sözlü olarak uyarırım" şeklinde belirtmiştir. Öğretmenlerin %13,15’i disiplin problemleriyle
karşılaştıklarında daha çok ceza verme yoluna gittiklerini ifade ederken, %10,52’ si uygun davranışı
ödüllendirme yöntemini uyguladıklarını belirtmişlerdir. Analizlere göre ceza verme yoluna giden
öğretmenlerin en sık verdiği ceza teneffüse çıkarmamadır. Bunu ayakta bekletme, beden eğitimi
dersine çıkarmama izlemiştir. İki öğretmen ödül olarak öğrenciye şeker, çikolata gibi yiyecekler,
kalem, silgi gibi kırtasiye malzemeleri, alkışlatma ve aferin, çok güzel gibi sosyal içerikli ödüller
verdiklerini belirtmişlerdir. Aşağıda öğretmenlerin açıklamalarından alıntılar yer almaktadır:
"Ben genellikle sınıfın huzurunu bozan öğrenciyi tahtanın önünde tek ayaküstünde
bekletirim." Ö:1E
"Ben genellikle disiplin problemi yapan öğrencileri teneffüse çıkarmıyorum." Ö:7K
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"Öğrencinin yapmış olduğu doğru davranışları ödüllendiriyorum. Örneğin şeker, çikolata,
kalem gibi ödüller vererek doğru davranışın yapılmasını sağlıyorum." Ö:16E
Öğretmenlerin %10,52’sinin disiplin problemleriyle baş etmede izlediği yöntem ise veliyle
görüşmedir. Öğrencinin davranışı hakkında görüşmek için veliyi okula çağırdığını belirten
öğretmenlerden birinin bu konudaki açıklaması “Sınıf içerisinde disiplin sorunu yaratan öğrencinin
velisini okula çağırıyorum ve sorun ile ilgili veliyle görüşüyorum Ö:9K "olurken, sınıf ortamında
yaşanan ufak tefek disiplin problemlerini görmezden geldiğini belirten iki öğretmenden Ö:10K "Sınıf
içerisinde çok büyük disiplin problemleri yaşamıyorum, ancak dersi anlatırken karşılaşmış olduğum
küçük disiplin problemlerini görmezden geliyorum" şeklinde açıklama yapmıştır. Tablo 3
incelendiğinde bazı öğretmenlerin göz kontağı kurma (%7,9), öğrenciyle konuşma (%5,2), öğrenciyi
rehberlik servisine yönlendirme (%5,2), azarlama (%2,62), sorumluluk verme (%2,62) yöntemlerini
uyguladıkları görülmektedir. Bu konu hakkında bazı öğretmenlerin görüşlerine aşağıda verilmiştir:
"Ders anlattığımda disiplin problemi çıkaran öğrenci ile daha çok göz teması kurarak sorunu
çözmeye çalışıyorum." Ö:19E
"Ben disiplin problemi ile karşılaştığımda öğrenci ile konuşmayı tercih ediyorum. Bu şekilde
problemi daha kolay çözüyorum." Ö:20K
"Sınıfımda öğrenciler ile ilgili problem yaşadığımda rehber öğretmene gönderiyorum. Rehber
öğretmenle görüştürerek sorunu çözmeye çalışıyorum." Ö:14K
"Sınıfta problem çıkaran öğrenciler daha çok azarlıyorum." Ö:5E
3.4. Öğretmenlerin Disiplin Problemleriyle Baş Etmede Kullandıkları Yöntemlerin Etkililiği
İle İlgili Görüşleri
Tablo 4, öğretmenlerin disiplin problemleriyle baş etmede kullandıkları yöntemlerin etkililiği
hakkındaki görüşlerini göstermektedir.
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Tablo 4. Öğretmenlerin Disiplin Problemleriyle Baş Etmede Kullandıkları Yöntemlerin Etkililiği İle
İlgili Görüşleri
Temalar

1

2

3

Etkili
Değildir

Etkilidir

Kısmen
Etkilidir

Kodlar

Nedenleri

f

%

Ceza verme
Uyarma

Öğrencinin istenmeyen davranışı devam ediyor.
Öğrenci olumsuz davranışı sonra yine yapıyor

8

21,62

3

8,1

Ödül verme
Sorunun nedenini
araştırma
Göz kontağı
Kurma
Ceza verme
Derste değişiklik
yapma(yöntem
teknik)
Uyarma
Ödül verme
Velilerle görüşme
Sevgi gösterme
Ceza verme

Öğrenci istenmeyen davranışı sürdürüyor
Öğrencinin istenmeyen davranışları devam ediyor

2

5,4

2

5,4

1

2,7

Davranış değişikliği oluyor
Olumlu davranışlar sergileniyor Derse katılım
artıyor

3

8,1

2

5,4

Öğrencilerden olumlu dönüt alıyorum
Öğrenci olumlu davranışlar gösteriyor
Davranış değişikliği oluyor
Öğrencilerden olumlu dönüt alıyorum
Öğrenci olumsuz davranışı bir süreliğine
göstermiyor
Sorunu çözdükten sonra, öğrenci o davranışı bir
süre göstermiyor

2
2
2
2

5,4
5,4
5,4
5,4

2

5,4

2

5,4

2

5,4

2
37

5,4
100

Sorunun nedenini
araştırma

Öğrencinin istenmeyen davranışı devam ediyor.

Ödül verme

Öğrenci bir zaman sonra istenmeyen davranışı
tekrarlıyor.

Görmezden gelme

Öğrenci olumsuz davranışı tekrar sergiliyor

Toplam

Kodların
Toplamı
f

%

16

43,3

13

35,1

8

21,6

37

100

Öğretmenlerin açıklamaları doğrultusunda görüşler "etkili değildir, etkilidir ve kısmen
etkilidir" temaları altında toplanmıştır. Tablo 4 incelendiğinde öğretmenlerin çoğunluğunun ceza
verme (% 21,6) ve uyarma yöntemlerini (%8,1) istenmeyen davranış devam ettiği/bir süreliğine dursa
bile daha sonra öğrenci tarafından tekrarlandığı gerekçesiyle etkisiz bulduğu görülmektedir. Bununla
birlikte bazı öğretmenler öğrencide olumlu davranış değişikliği gözledikleri için ceza vermenin (%8,1)
ve öğrenciyi uyarmanın (%5,4) etkili olduğunu düşünmüşlerdir.
"Disiplin problemi çıkaran öğrencilere ceza uyguluyorum, ancak uyguladığım bu yöntemin
etkili olmadığını görüyorum. Çünkü sınıfın huzurunu bozan davranışlar devam ediyor. Herhangi bir
değişiklik olmuyor." Ö:1E
"Öğrenciye ceza verdiğimde öğrenci bir daha o davranışı yapmıyor. Bu nedenle cezanın
disiplini sağlamada etkili bir yöntem olduğunu düşünüyorum." Ö:15E
"Sınıfta disiplin sorunu çıkaran öğrencileri uyarıyorum, ancak iki dakika geçmeden aynı kötü
davranışlar devam ediyor. Bu yüzden kullandığım yöntemin etkili olmadığını düşünüyorum." Ö:4K
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Tablo 4’te görüldüğü gibi disiplin sorunun nedenini araştırma, bazı öğretmenlere göre (%5,4)
kısmen etkili bazı öğretmenlere göre ise (%5,4) etkisiz bir yöntemdir. Ö:14E bu yöntemi etkisiz bulma
gerekçesini "Ben sınıfımda karşılaşmış olduğum bir disiplin probleminin sebebini araştırırım, ancak
sebebini bulmama karşın disiplin sorununu çözemiyorum. Öğrencilerin disiplin sorunları devam
ediyor" şeklinde açıklarken, kısmen etkili olduğunu düşünen Ö:18 K "Ben disiplin problemi karşısında
sorunun nedenini araştırıyorum, ancak bu yöntemin kısmen etkili olduğunu düşünüyorum. Çünkü
disiplin problemine neden olan durumu ortadan kaldırsam bile davranış bir süre sonra tekrar ortaya
çıkıyor" şeklinde açıklama yapmıştır. İki öğretmene göre (%5,4)

öğrenci olumlu davranış

gösterdiğinde ödüllendirmek disiplin sorunlarını çözmede etkili bir yöntemdir. Bazı öğretmenler ise bu
yöntemi öğrenciler ödülü aldıktan sonra disiplin sorununa neden olan davranışları tekrarladıkları için
kısmen etkili (%5,4), bazı öğretmenler ise (%5,4) etkisiz bulmuşlardır. Örneğin Ö:8E bu yöntemi
kullandığında yaşadığı durumu "Öğrenciler disiplini bozmamaları için ödüller veriyorum, ancak bu
yöntemin çok etkili olmadığını düşünüyorum. Çünkü öğrenciler bir zaman sonra olumsuz davranışları
tekrar sergiliyorlar, sınıfın disiplinini bozuyorlar" sözleriyle ifade etmiştir.
Öğretmenler görmezden gelme yöntemini kısmen etkili (%5,4); Derste yöntem ve teknik
açısından değişiklik yapılmasını disiplin problemlerini çözmede etkili bulan öğretmenler (%5,4) bu
yolla öğrencilerin derse katılımının arttığını ve olumlu davranışlar sergilemeye başladıklarını
belirtmiş, bu öğretmenlerden biri olan Ö:2K görüşünü "Disiplin problemleri karşısında derste farklı
yöntemler kullanıyorum. Bu da etkili oluyor ve disiplin problemlerini çözüyorum. Öğrencilerin
istenmeyen davranışları bu şekilde olumlu olarak değişiyor" şeklinde açıklamıştır.
Öğretmenlerin Disiplin Problemlerini Önlemeye Yönelik Önerileri
Tablo 5, araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerin disiplin sorunlarını önlemeye yönelik
önerilerini göstermektedir.
Tablo 5. Öğretmenlerin Disiplin Sorunlarını Önlemeye Yönelik Önerileri
Kodlar
1
Aile ile işbirliğine önem verilmeli
2
Sınıf öğretmeni ve rehber öğretmen işbirliği yapmalı
3
Sorunun nedeni anlamaya çalışılmalı
4
Öğrenci tanıma çalışması yapılmalı
5
Öğretim daha etkili hale getirilmeli
6
Öğrenciye sorumluluk verilmeli
7
Öğrencilere uygun ödüller verilmeli
8
Öğrencilerin sınıf kurallarına uymaları sağlatılmalı
9
Öğretmene mesleki itibarı geri verilmeli
10 Öğretmenin otoritesi güçlendirilmeli

f
12
6
5
4
4
3
2
2
2
2

%
28,57
14,28
11,9
9,52
9,52
7,14
4,76
4,76
4,76
4,76

Toplam

42

100
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Analizler sonucunda öğretmenlerin disiplin sorunlarını önlemeye yönelik birden fazla öneri
getirdiği görülmüştür. Katılımcıların çoğunluğuna göre disiplin problemlerinin önlenebilmesi için
okul-aile işbirliğine önem verilmeli (%28,57) ve sınıf öğretmeni ile rehber öğretmen birlikte
çalışmalıdır (%14,28). Aksi takdirde disiplin problemlerinin ortadan kalkmayacağını ya da çözümün
uzun süreceğini belirten öğretmenlerden Ö:20K görüşünü

"Disiplin sorunlarını gidermek için

kesinlikle aile ile işbirliği yapılmalıdır. Aksi takdirde o problem ortadan kaldırmak oldukça güçtür"
şeklinde açıklarken Ö:14E’nin açıklaması "Sınıf öğretmenleri ile rehber öğretmenler işbirliği
yapmalıdır. Bu şekilde sınıftaki disiplin problemlerinin daha çabuk çözüleceğini düşünüyorum"
şeklinde olmuştur. Disiplin problemini nedenini anlamaya ve öğrencileri tanımaya yönelik
çalışmaların yapılması, öğretimin daha etkili hale getirilmesi, öğrencilere sorumluluk verilmesi
kurallara uymalarının sağlanması ve olumlu davranışlarının ödüllendirilmesi öne çıkan diğer öneriler
olmuştur. Aşağıda öğretmenlerin bu önerileriyle ilgili açıklamalarından alıntılar yer almaktadır:
"Bence disiplin problemlerini çözmek için, problemin nedeni araştırılmalı. Bu sayede disiplin
sorunu daha kolay çözülür." Ö:16K
"Disiplin sorunlarını gidermek için öğrencileri tanıma çalışmaları yapılmalı. Öğrenciler
hakkında bilgi edinilmeli. Bu sayede sorunlar daha kolay çözülür." Ö:12K
"Öğrencilerin sınıf kurallarına uymaları sağlatılmalı. Öğrenciler sınıf kurallarını tanıyıp
öğrenirlerse ve bu kuralları içselleştirip önemini kavrarlarsa sınıfta disiplin sorunlar görülmez." Ö:19E
"Öğrencilere sınıf içerisinde sorumluluk verilmeli. Ancak bu şekilde disiplin sorunları ortadan
kaldırılabilir." Ö:1
SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER
Bu araştırma sonucunda sınıf öğretmenlerinin sınıflarında en çok izin almadan konuşma, derse
karşı ilgisizlik ve ders esnasında sınıfta dolaşma problemleriyle karşılaştığı saptanmıştır. Ulusal ve
uluslararası literatüre paralel olan bu sonuçlar doğrultusunda sınıf öğretmenlerinin sıklıkla benzer
sorunlarla karşılaştığı söylenebilir (Boyacı, 2009, Çankaya ve Çanakçı, 2011; Saygılı ve
Gürşimşek,2008; Kalaycı, 2005). Evertson ve Emmer’a (2012) göre kısa süreli olduğunda ve birkaç
öğrenciyle sınırlı kaldığında bu davranışlar öğrenmeyi ciddi düzeyde engellemeyecek küçük
sorunlardır. Ancak sınıfa yayıldığında ve uzun süreli olduğunda öğrenme-öğretme sürecini sarsacak
boyutlara ulaşabilir. Öğretmenlerin de açıklamalarında çoğunlukla “ders işleyemiyorum, dersi
anlatamıyorum vb.” ifadelerine yer vermeleri bu görüşü desteklemektedir. İlkokul çocuklarının ders
süresince belirli bir yerde oturmaları, izin alarak konuşmaları, dikkatlerini yapılan etkinliklere
yoğunlaştırmaları ve birlikte hareket edebilmeleri çok zordur (Geçtan,1982). Bununla birlikte birçok
araştırma öğrencilerin yaş ve gelişim düzeylerine uygun ders içeriği ve etkinliklerin öğrencileri derse
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karşı daha ilgili hale getirdiğini ve sınıf içerisinde disiplin problemlerinin azaldığını göstermektedir
(Çelik, 2003, Korkmaz, 2009). Bu durumda bu sonuçlar öğrencilerin öğretmen merkezli öğrenme
etkinliklerinden sık sık uzaklaştığının, derste sıkıldıklarının da bir göstergesi olabilir. Öğretmenlerin
sınıflarında sık karşılaştığı bir diğer disiplin problemi öğrencilerin birbirlerini rahatsız etmeleri, alay
etmeleri vb. olarak ifade ettikleri uyum sorunları olmuştur. Araştırma sonucunda öğretmenlerin
sınıflarında yaşadıkları disiplin sorunlarının çoğunlukla aile ve çocuktan kaynaklandığını düşündükleri
saptanmıştır. Ailelerin okula ve çocukların okulda neler yaptığına karşı ilgisiz olduğunu belirten
öğretmenler; çocukların da derse karşı ilgisiz ve isteksiz olduğunu ifade etmişlerdir. Aile ile ilgili
özellikler (gelir düzeyi, eğitim seviyesi, büyüklüğü, aile içi ilişkiler ve iletişimin niteliği, vb.) çocuğun
okuldaki davranışını etkilemekte (Baysal, 2009) ve genel olarak öğretmenler disiplin sorunlarının
kaynağını ailede ve çocukta aramaktadır. Bu araştırmada ise bir kaç öğretmen bu değişkenlere
değinmiş, öğretmenin mesleki yetersizlikleriyle disiplin problemlerine kaynak olabileceği ise sadece 5
öğretmen tarafından dile getirilmiştir. Bu durumda öğretmenlerin öğrencinin uygun olmayan
davranışını değiştirme sorumluğunun öncelikle aileye sonra çocuğun kendisine ait olduğunu
düşündükleri söylenebilir.

Elde edilen bulgulara göre öğretmenlerin disiplin problemleriyle baş

etmede en sık kullandıkları yöntemler uyarma ve ceza vermedir. Göz kontağı kurma bu araştırmaya
katılan öğretmenler tarafından etkisiz bir yöntem olarak nitelendirilmiş, sorunun nedenini araştırma,
doğru davranışı ödüllendirme ise kısmen etkili bulunmuştur. Araştırmaya katılan öğretmenlerin
tamamı eğitim fakültesi mezunu olduklarını (%100) ve sınıf yönetimiyle ilgili kitap okuduklarını
(%95) belirtmişlerdir. Evertson ve Emmer’a (2012) göre sınıf yönetimi, sınıfın temel özellikleri ve
davranış yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak olaylara bütünsel bakabilme açısından önemlidir.
Dolayısıyla elde edilen bu sonuçlar, öğretmenlerin davranış yönetimi konusundaki diğer stratejileri
nasıl uygulayacaklarını bilmemelerinden de kaynaklanmış olabilir. Elde edilen bu sonuçlar
doğrultusunda öğretmenlere öğrenciyi tanıma, öğrenci merkezli öğretim yöntem ve teknikleri, sınıfta
motivasyon sağlama, aileyle işbirliği yapma, önleyici disiplin ve öğrenciyi davranışının
sorumluluğunu almaya teşvik eden disiplin stratejileri hakkında uygulama ağırlıklı hizmet içi eğitimler
yapılması önerilebilir.
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ÖZET
Bu araştırma, Yozgat ili Sorgun ilçesindeki ortaokullarda Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının
etkililiği konusunda öğretmen görüşlerini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın amacına
ulaşabilmek için, iki bölüm ve 5 sorudan oluşan yarı yapılandırılmış bir görüşme formu kullanılmış olup, bu
görüşme formu 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı Yozgat ili Sorgun ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 25
resmi ortaokulda 19 okul müdürü 18 müdür yardımcısı 131 öğretmene uygulanmıştır. Nitel yolla elde edilen
veriler okul müdürlerine , müdür yardımcılarına ve branş öğretmenlerine uygulanan görüşme formu ile
toplanmıştır. Görüşmeden elde edilen veriler betimsel analiz tekniği kullanılarak çözümlenmiş ve bulgu olarak
yorumlanmıştır. Araştırmada destekleme ve yetiştirme Kurslarının öğrenci başarısını artırdığı için okullarda
açılması gerektiği, destekleme ve yetiştirme kurslarının öğrencilerin hafta içi kazanmış oldukları kazanımları
pekiştirdiği , eksik konuları tamamladığı , daha az ve daha fazla istekli öğrenciyle etkinliklerin yapılması nedeni
ile öğrencilerin başarısını olumlu etkilediği sonuçlarına ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: etüt merkezi ,destekleme ve yetiştirme kursları, okul yöneticileri

ABSTRACT
This research was carried out to reveal the opinions of the teachers about the effectiveness of the
Supporting and Training Courses in the secondary schools in Sorgun, Yozgat. In order to reach the aim of the
research, a semi-structured interview form consisting of two parts and 5 questions was used. This research was
done 2016-2017 academic year, beyond 25 secondary schools with 18 school principals, 131 assistant principals
and 131 teachers in the province of Sorgun in Yozgat province. The qualitative data were collected through
interview form applied to school principals, assistant principals and branch teachers. The data obtained without
interview were analyzed using descriptive analysis technique and interpreted as findings. Supporting and raising
in the research The results of the courses are that they have to be opened in schools because of the increase in
student success and support and training courses have strengthened the achievements of the students on
weekdays and that the activities with less and more willing students have completed the incomplete issues and
positively affected the students' success.
Keyword: study center, support and training courses, school administrators
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GİRİŞ
Dershanelerin dönüştürülmesi ve kapatılması ile ek derse ihtiyacı olan öğrenciler için
Destekleme ve Yetiştirme Kursları açılmıştır. Maddi imkânsızlıklarla dershaneye gidemeyen
öğrenciler için ücretsiz kurslar veliler tarafından olumlu karşılanmış ve desteklenmiştir. Kurslar da
öğretmen tercihi, okul tercihi veliye ve öğrenciye güven vermiş kursların kısa zamanda
içselleştirilmesini sağlanmıştır.
Problem Durumu
Kursları

resmi

olarak

2014-2015

Eğitim

Öğretim

yılında

23.09.2015

tarih

18923718/20/4145909 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün resmi
yazısı ve yönergesi ile okullarda açılmaya başlanmıştır. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim ve
orta öğretim kurumlarında öğrenim görmekte olan öğrencilerin bilgi eksikliklerini gidermek,
yeteneklerini geliştirmek, derslerdeki başarılarını artırmak ve sınavlara hazırlanmalarına destek olmak
amacıyla düzenlenen kurslarla ilgili esaslar , Nisan 2004 tarihli ve 2559 sayılı Tebliğler Dergisi’ nde
yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğrencileri Yetiştirme ve Sınavlara Hazırlama Kursu Yönergesi’
nde belirlenmiştir. 6528 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eğitim sitemine ait birçok düzenleme
ile birlikte özel dershanelerin dönüşümünün de gerçekleştirilmiş olması nedeniyle söz konusu yönerge
yeniden düzenlenmiştir. 2014-2015 Eğitim -Öğretim yılında ilk defa uygulanan Destekleme ve
Yetiştirme Kursu beraberinde bir çok problemi de getirmiştir. 2015 yılında çıkan yeni yönerge ile
mevcut sorunlar çözülmediği gibi yeni sorunlar da eklenmiştir. Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının
öğrenci başarısına ,okul derslerine, dershane ve etüt merkezlerine ,eğitimde fırsat eşitsizliklerine ne
derecede etkisi olduğunu ortaya konulmalı, kurslar yönergesinde belirtilen ders saatlerinin öğrenci
başarısı için yeterlilik durumunu sorgulanmalıdır.
Bu araştırma ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ortaokullarda faaliyet gösteren Destekleme ve
Yetiştirme Kurslarının etkililiği hususunda öğretmen ,okul müdürü ve müdür yardımcısı görüşleri
ortaya konacaktır. Araştırma bulguları ve sonuçlarıyla Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının verimli
ve etkili uygulanabilmesi konusunda yeni ölçütler sunulabilir. Ayrıca bu araştırmanın, teorik anlamda
da diğer araştırmacılar için bir kaynak teşkil edeceği, literatüre katkıda bulunacağı düşünülmektedir.
Araştırmanın Amacı
Çalışmanın temel amacı, Yozgat ili Sorgun ilçesindeki ortaokullarda Destekleme ve
Yetiştirme Kurslarının etkililiği konusunda öğretmen ve okul yöneticilerinin görüşlerini ortaya
koymaktır.
Bu amaçla aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır:

304

X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Nevşehir / 2018

• Hafta Sonu Destekleme ve Yetiştirme Kursları öğrenci başarısı noktasında düşünüldüğü
zaman okullarda açılmalı mıdır ?
• Hafta Sonu Destekleme ve Yetiştirme Kursları öğrencilerin okul derslerine katkı sağlamış
mıdır ?
• Hafta Sonu Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında “Kurslar Yönergesinde” belirtilen ders
saatleri öğrenci başarısı için yeterli midir?
• Hafta Sonu Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının açılmasıyla dershane ve etüt merkezlerine
giden öğrenci sayılarında artma ve azalma olmuş mudur?
• Hafta Sonu Destekleme ve Yetiştirme Kursları dershaneler, özel okul ,özel derslerin ortaya
çıkardığı fırsat eşitsizliklerini ortadan kaldırabilir mi?
YÖNTEM
Bu araştırma, ortaokullarda Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının etkililiği konusunda
öğretmen ve okul yöneticilerinin görüşlerini ortaya koymayı amaçlayan nitel bir araştırmadır.
Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubunu 2016-2017 öğretim yılında Yozgat ili Sorgun ilçesinde 25
ortaokulda görevli 19 okul müdürü 18 müdür yardımcısı ve 131 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırma
kapsamına dâhil edilen okulların isimleri, öğretmen ve idareci sayıları aşağıdaki tablo 2.1’de
verilmiştir.

Sıra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

İl
Yozgat
Yozgat
Yozgat
Yozgat
Yozgat
Yozgat
Yozgat
Yozgat
Yozgat
Yozgat
Yozgat
Yozgat
Yozgat
Yozgat
Yozgat
Yozgat
Yozgat

İlçe
Sorgun
Sorgun
Sorgun
Sorgun
Sorgun
Sorgun
Sorgun
Sorgun
Sorgun
Sorgun
Sorgun
Sorgun
Sorgun
Sorgun
Sorgun
Sorgun
Sorgun

Okul Adı
Sorgun İmam Hatip Ortaokulu
75. Yıl Cumhuriyet İmam-Hatip Ortaokulu
Agahefendi Ortaokulu
Akşamsettin Ortaokulu
Ertuğrul Gazi Ortaokulu
Fatih Ortaokulu
Fevzi Çakmak Ortaokulu
Feyzullah Bektaş Ortaokulu
Milli Egemenlik Ortaokulu
Yeni Çeltek Ortaokulu
Yavuz Selim Ortaokulu
Yunus Emre Ortaokulu
Ahmet Fakılı Ortaokulu
Araplı İmam Hatip Ortaokulu
Belencumafakılı Ortaokulu
Doğanlı Şehit Şuayıp Çalışkan Ortaokulu
Doğankent Şehit Lokman Erkan Ortaokulu
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Uygulanan
Öğretmen Sayısı
4
5
8
8
7
6
7
7
7
8
8
6
8
4
4
3
4

Uygulanan Müdür Uygulanan
Yardımcısı Sayısı Müdür Sayısı
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
0
1
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18
19
20
21
22
23
24
25

Yozgat
Yozgat
Yozgat
Yozgat
Yozgat
Yozgat
Yozgat
Yozgat

Sorgun
Sorgun
Sorgun
Sorgun
Sorgun
Sorgun
Sorgun
Sorgun

Gedikhasanlı Şehit Mustafa Önder Ortaokulu
Karakız Veli Uyar Ortaokulu
Karalık Ortaokulu
Karaveli Ortaokulu
Keser Ortaokulu
Külhüyük Şehit Sait Özbek Ortaokulu
Yaycılar Şehit Hayati Reçber Ortaokulu
Gülşehri Çötelli Ortaokulu
Toplam

3
4
3
3
4
4
3
3
131

0
0
0
0
1
1
0
0
18

0
0
0
0
1
1
0
0
19

Veri Toplama Araçları ve Verilerin Toplanması
Araştırma verilerinin toplanmasında “Hafta Sonu Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının
Etkililiği Konusunda Öğretmen Görüşleri” görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme Formu 2 bölümden
oluşmaktadır. Birinci Bölüm 4 ikinci bölüm ise 5 sorudan oluşmaktadır. Görüşme Formu Yozgat İli
Sorgun İlçesinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının açıldığı 25
okuldaki okul müdürlerine , müdür yardımcılarına , Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında görevli
öğretmenlere uygulanmıştır. Görüşme formunu gönüllük esasına göre doldurtulmuştur. Katılımcıların
tamamının soruları cevapladığı görülmüştür. İki bölümden oluşan Görüşme Formu ; 1. Bölümde
Kişisel Bilgiler: Hizmet Yılı ,Cinsiyeti ,Branş, Okuldaki Görevi (Öğretmen, Müdür, Müdür
Yardımcısı) sorularına yer verilmiştir. 2 . Bölüm ise 5 sorudan meydana gelmektedir. Bu sorular :
• Hafta Sonu Destekleme ve Yetiştirme Kursları öğrenci başarısı noktasında düşünüldüğü
zaman okullarda açılmalı mıdır ?
• Hafta Sonu Destekleme ve Yetiştirme Kursları öğrencilerin okul derslerine katkı sağlamış
mıdır ?
• Hafta Sonu Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında “Kurslar Yönergesinde” belirtilen ders
saatleri öğrenci başarısı için yeterli midir?
• Hafta Sonu Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının açılmasıyla dershane ve etüt merkezlerine
giden öğrenci sayılarında artma ve azalma olmuş mudur?
• Hafta Sonu Destekleme ve Yetiştirme Kursları Dershane, Özel Okul ,Özel Ders gibi fırsat
eşitsizliklerini ortadan kaldırmış mıdır?
Verilerin Analizi
Verilerin analizinde betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Öncelikle iki bölüm 9 sorudan
oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu düzenlenmiştir. Düzenlenen görüşme formunun
geçerliliğini sağlamak için görüşme formu alan uzmanlarına incelettirilmiş ve son şekli verilmiştir.
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Görüşme Formunun okullarda uygulanabilmesi için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüyle görüşülüp gerekli
izinler alınmış 04.01.2017- 20.01.2017 tarihleri arası okullara gidilmiş gerekli açıklamalar yapılarak
görüşme formlarının gönüllük esasına göre doldurtulması sağlanmıştır. Katılımcılardan toplanan
veriler frekans dağılımları verilerek tablolaştırılarak yorumlanmıştır.
BULGULAR

Bu bölümde araştırmadan elde edilen bulgular sıaralanarak tablolar halinde sunulmuştur.
Tablo 3.1 araştırmaya katılan katılımcıların destekleme ve yetiştirme kurslarının etkililiğine ilişkin
görüşleri

GÖRÜŞME FORMU DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ
Hafta Sonu Dyk Açilmasiyla
Dershane ve Etüt Merkezlerine
Giden Öğrenci Sayisinda
Artma ve Azalma Olmuş
Mudur?
ARTMIŞTIR AZALMIŞTIR

Hafta Sonu Dyk 'Lari
Dershane, Özel Okul,
Özel Ders Gibi Firsat
Eşitsizliklerini Ortadan
Kaldirmaktadir.
E
H
K

1

19

MÜDÜR

13

6

16

1

2

17

1

1

0

19

14

0

5

2

18

M. YRD.

17

1

15

0

3

13

1

4

0

18

8

1

9

19

SOSYAL BİL.

18

1

19

0

0

15

2

2

0

19

14

0

5

4

29

TÜRKÇE

29

0

22

0

7

20

3

6

0

29

18

1

10

5

25

MATEMATİK

24

1

22

0

3

20

1

4

1

24

17

0

8

6

26

FEN BİL.

25

1

23

1

2

19

0

7

0

26

14

4

8

16

İNGİLİZCE

15

1

14

0

2

11

2

3

0

16

9

1

6

15

1

14

0

2

13

0

3

0

16

10

0

6

156

12

145

2

21

128

10

30

1

167

104

7

57

3

7
8

16

9

168

Branş

Uygulanan Kişi
Sayisi

Hafta Sonu Dyk
Yönergesinde Belirtilen
Ders Saatleri Öğrenci
Başarisi Açisindan
Yeterli Midir ?
E
H
K

Sira No

Hafta Sonu Dyk Hafta Sonu Dyk
Öğrenci Başarisi Öğrencilerin Okul
Noktasinda
Derslerine Katki
Açilmali Midir ? Sağlamaktadir

DİN
KÜLTÜRÜ
TOPLAM

EVET HAYIR

E

H

K

Tablo 3.1. de araştırmaya katılan katılımcıların destekleme ve yetiştirme kurslarının
etkililiğine ilişkin görüşleri yer almaktadır. Tablo 3.1. e göre, Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında
Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavında yer alan dersler olan Türkçe, Matematik, Fen
Bilimleri, Sosyal Bilgiler (İnkılap), Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden açıldığı
görülmüştür. En çok açılan kurs dersleri Türkçe , Matematik ve Fen Bilgisi dersidir. Her okulda
kurslardan görevli bir müdür ve müdür yardımcısı vardır. Mesleki kıdeme göre incelendiğinde
kurslarda görevli 168 personelden 78’ i (%46,4) 1-5 ,32’ si (%19) 6-10 , 28’ i (%16,6) 11-15 , 30’
u (17,8) 16 yıl ve üzeri kıdeme sahiptir. Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında görev alan personelin
%46,4 1-5 yıl kıdeme sahiptir. Cinsiyete göre incelendiğinde kurslarda görevli 168 personelden 115’i (
%68,5) erkek , 53’ ü (%31,5) kadındır. Katılımcıların, %92 ,8’i Hafta Sonu Destekleme ve Yetiştirme
Kurslarının öğrenci başarısı noktasında düşünüldüğü zaman okullarda açılması gerektiğini ifade
etmiştir. TEOG sınavına girecek olan 8. sınıflar için gerekliliği 5. ,6. ve 7. sınıflar için pek de gerekli
olmadığı belirtilmiştir. Hafta içi derslerde öğrenci sayılarının kalabalık olması ve pek çok seviye
grubunda öğrencinin aynı sınıfta olması fazla etkinlik yapılmasını engellediği, Destekleme ve
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Yetiştirme Kurslarında ise öğrenci sayılarının az ,seviye gruplarına göre sınıfların olması daha fazla
etkinliğin yapılmasını sağladığı görülmüştür. %86,3 ile Hafta Sonu Destekleme ve Yetiştirme
Kurslarının öğrencilerin okul derslerine katkı sağladığı ifade edilmiştir. Destekleme ve Yetiştirme
Kursu planlarındaki ders kazanımlarıyla, hafta içi görülen derslerin kazanımlarının örtüşmesi okul
derslerine de katkıyı artırmıştır. Kurslar yönergesinde 5,6 ve 7. sınıflarda 5 farklı dersten 12 saate
kadar , 8. sınıflarda ise 6 farklı dersten 18 saate kadar kurs açılır denilmektedir. %76,19 ile yönergede
ifade edilen ders saatlerinin yeterli olduğu görülmüştür. Hafta Sonu Destekleme ve Yetiştirme
Kurslarının açılmasıyla dershane ve etüt merkezlerine giden öğrenci sayılarında azalma olduğu
görülmüştür. Öğrencilerin istediği dersten ve istediği öğretmenden kurs alıyor olması , sınıf
arkadaşlarıyla kendi okulunda derslere girmesi kurslara olan ilgiyi artırmıştır. Katılımcıların, %61,9’u
Hafta Sonu Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının Dershane, Özel Okul ,Özel Ders gibi fırsat
eşitsizliklerini ortadan kaldırdığını ifade etmiştir. Katılımcıların %4,1’i ise fırsat eşitsizliklerini
ortadan kaldırmadığını, %33,9 fırsat eşitsizliklerini kısmen ortadan kaldırdığı görüşünü belirtmişlerdir.
SONUÇ VE TARTIŞMA
Araştırmada destekleme ve yetiştirme Kurslarının öğrenci başarısını artırdığı için okullarda
açılması gerektiği, destekleme ve yetiştirme kurslarının öğrencilerin hafta içi kazanmış oldukları
kazanımları pekiştirdiği , eksik konuları tamamladığı , daha az ve daha fazla istekli öğrenciyle
etkinliklerin yapılması nedeni ile öğrencilerin başarısını olumlu etkilediği sonuçlarına ulaşılmıştır.
6528 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eğitim sitemine ait bir çok düzenleme ile birlikte özel
dershanelerin dönüşümünün de gerçekleştirilmiş olması nedeniyle söz konusu yönerge yeniden
düzenlenmiştir. 2014-2015 eğitim -öğretim yılında ilk defa uygulanan Destekleme ve Yetiştirme
Kursu beraberinde bir çok problemi de getirmiştir. Dershanelerin bir kısmının kapatılması, bir
kısmının dönüştürülmesiyle beraber dershanenin imkanlarından doğrudan veya dolaylı olarak
yararlanan binlerce öğrenci devlet kanalıyla Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına alınmıştır. 20142015 Eğitim Öğretim sezonunda yeterli ilgiyi görmemiş olan kurslar 2015-2016 Eğitim- Öğretim
yılında ders ücretlerinin iki katına çıkarılması, öğretmene ek puan verilmesi ve dershanelerin
kapatılmasıyla ülke genelinde büyük ilgi görmüştür. 2015-2016 Eğitim öğretim yılında yeni çıkan
Destekleme ve Yetiştirme Kursları yönergesiyle eski yönergede yer almayan birçok uygulamaya yer
verilmiştir;
Yönergede yapılan değişikliklerin mevcut sorunların bazılarını çözmediği görülmüştür. 5.
sınıfa ve 9.sınıfa yeni başlayan bir öğrencinin öğretmeni kısa sürede tanıyıp da seçmesi mümkün
olmamıştır. Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında görev alan öğretmenlere hafta içi +kurs = 40 saate
kadar ücret ödemesi yapılırken, görevli idarecilere 2 saat ücret ödenmesi idarecilerin kurslara olan
ilgisini azaltmıştır (MEB, 2015). Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının mesai saatleri dışında açılması
okulların temizliği, ısınması, öğretmen nöbetleri, yazışma vb. pek çok problemi ortaya çıkarmıştır.
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Mevcut yönerge ile problemlerin tamamı çözülememiştir. Kursların 3 dönem şeklinde açılması, yıllık
açılmaması öğretmen yıllık plan ve programlarının yetersiz kalmasına, konu bütünlüğü
sağlanamamasına, farklı dönemlerde aynı konuların tekrar edilmesi ve yeni konuların işlenememesine
yol açmıştır. Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının okul derslerine katkı sağlaması , öğrencinin
istediği ders ve öğretmeni seçmesi , öğrencinin kendi okulunda kurs alıyor olması , kursların kısa
sürede hızla yayılmasını ve ilgi görmesini sağlamıştır. Öğrencilerin herhangi bir ücret ödememesi de
veli tarafından olumlu karşılanmıştır. Okulların kurs giderlerinin (kırtasiye , fotokopi, güvenlik,
temizlik vb.) karşılanmaması kurslara olan okul yöneticisi ve öğretmen ilgisini azaltmaktadır. Okul
derslerinde çok zayıf olan öğrencilerin veli zoruyla kurslara gelmeleri kurslardaki öğrenci başarısını
düşürmektedir. Destekleme ve Yetiştirme Kurslar yönergesinin yardımcı kaynak kullanımını
yasaklaması ,EBA ve MEB tarafından paylaşılan testlerin yetersiz olması kursların veriminin
düşürmüştür. TEOG ve PYBS’ nın test olması , öğrencilerin bu sınavlara daha fazla sayı ve türde test
çözerek hazırlanma gereği kursların materyal yönünden desteklenmesi ihtiyacı doğurmuştur. Etüt
merkezlerine ,dershanelere , özel okullara yardımcı kaynak noktasında yasaklamanın olmaması fırsat
ve imkan eşitsizliği doğurmaktadır. Özel okulda Türkçe’ de ekler konusunu işleyen bir öğrenci çok
farklı kaynaktan kazanım pekiştirmesi yaparken devlet okulunda bu pekiştirmeler yapılamamaktadır.
Eğitimin devlet okullarında parasız olması kanunla belirlenmiştir. Parayla yapılacak buna benzer
bütün faaliyetler bu kanun kapsamında devlet okullarında yasaklanmıştır. Hafta içi okulda aldığı
kazanımı hafta sonu kursta öğrencinin çok fazla etkinlikle pekiştirmesi gerekmektedir. Hafta içi 8.
sınıfta 4 saat olan Matematik dersine destek olması için bazı okullarda 2 saat Matematik Uygulamaları
dersi seçilmektedir. Hafta sonu kursta da 4 saat matematik dersi alan bir öğrencinin bu şekilde 8.
sınıfta toplamda 10 saat Matematik dersi aldığı görülmektedir. 10 saat Matematik dersi alan bir
öğrencinin TEOG Matematik ortalamasının belli bir seviyede olması gerekirken hala düşük olduğu
gözlemlenmektedir. Hafta içi okula devam noktasında problemi olan bir öğrencinin hafta sonu kursa
gelmesinin pek de mantıklı olduğu düşünülemez.
Öneriler
Destekleme ve Yetiştirme Kursu açan okulların kırtasiye , fotokopi, güvenlik, temizlik vb.
ihtiyaçlarının giderilmesi, kurs yönergesinin uygulamalarda görülen eksikliklere göre yeniden
düzenlenmesi gerekebilir. Kurslarda öğrenci başarısının sürekli denetlenmesi, yardımcı kaynak
ihtiyacının giderilmesi, öğrenci velilerinden kurs giderleri noktasında destek alınmasının önü açılması
sayılabilecek öneriler olarak düşünülebilir. Ayrıca, kurs planlamalarının ve işlemlerinin yapıldığı Milli
Eğitim Bakanlığına bağlı e- kurs modülünün yeniden ihtiyaçlara karşılık verecek şekilde düzenlenmesi
gerekmektedir.
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ÖZET
Bu araştırmanın amacı akademik personelin iş ortamlarında karşılaştıkları örgütsel sapma davranışlarına
ilişkin görüşlerini ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda, örgütün performansını azaltan olumsuz işyeri
davranışları olarak tanımlanan örgütsel sapma davranışlarının, akademik örgütler olan üniversitelerdeki
varlığının ve nedenlerinin, bu davranışlara karşı verilen tepkilerin ve bu davranışların engellenmesine yönelik
çözümlerin belirlenmesi hedeflenmektedir. Araştırmanın çalışma grubunu Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Eğitim Fakültesi’nde 2017-2018 eğitim öğretim yılı güz yarıyılında görev yapmakta olan 12 akademik personel
oluşturmaktadır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum analizi kullanılmıştır. Veri toplama aracı
olarak, yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizi içerik analizi tekniği
kullanılarak yapılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre katılımcıların örgütsel sapma
davranışlarının bireye yönelik boyutunda en sık karşılaştıkları davranış dedikodu, örgüte yönelik boyutunda ise
en sık karşılaştıkları sorumluluktan kaçma davranışıdır. Katılımcılar örgütsel sapma davranışlarına tepki olarak
en sık sözlü tepki verdiklerini belirtmişlerdir. Katılımcılara göre örgütsel sapma davranışlarının ortaya
çıkmasının en önemli nedeni kurumun olumsuz davranışlara göz yumması olmuştur. Örgütsel sapma
davranışlarının engellenmesine yönelik çözüm önerilerinde ise katılımcılar en sık adil yönetimin gerekliliğinden
bahsetmişlerdir.
Anahtar Kelimeler: Sapma, Örgütsel sapma davranışı, akademik personel, üniversite.

ABSTRACT
The aim of this research is to reveal the opinions of the academic staff on the organizational deviation
behaviors they meet in the work environment. For this purpose, this study is aimed to determine the existence
and causes of organizational deviation behaviors, which are defined as negative workplace behaviors that reduce
the performance of the organization, in the universities which are academic organizations. In addition, this study
aims to determine the reactions to these behaviors and the solutions to prevent these behaviors. The study group
of the research is composed of 12 academic staff working in Çanakkale Onsekiz Mart University Faculty of
Education at the fall semester of 2017-2018 academic year. Case study was used in this qualitative research. As
data collection tool, semi-structured interview form was used. The analysis of the obtained data was made using
the content analysis technique. As the findings of research, academic staff have expressed that they have
frequently come across gossip in dimension of individual deviation behavior and evade responsibility in
dimension of organizational deviation behavior. Participants have stated that they have often responded to
organizational deviation behaviors with verbal reaction. The most important reason for the emergence of
organizational deviation behaviors according to participants is that the institution overlooks negative behaviors.
In the solution proposals for preventing organizational deviation behaviors, participants expressed the necessity
of fair management most often.
Key words: Deviation, organizational deviation behavior, academic staff, university.
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GİRİŞ
Bir örgüt yapısı içerisinde, kuruma yönelik olarak belirlenmiş kurallar ve normlara aykırı,
toplumsal kültürün gelenek, göreneklerine ve yasalarla belirlenmiş düzenlemelere uymayan
davranışlar genel anlamda sapma olarak değerlendirilmektedir (Demir, 2010). Araştırmaya konu olan
örgütsel sapma davranışı ise örgüt içerisinde yer alan bireylerden kaynaklanan, örgütün verimliliğini
azaltan olumsuz davranışlar olarak tanımlanmaktadır. Diğer bir tanıma göre örgütsel sapma davranışı,
örgütsel normları ihlal eden örgütün ve/veya çalışanların üretkenliğini ve varlığını tehdit eden her türlü
kasten yapılan davranıştır (Robinson ve Bennett, 1995).
Örgütsel sapma davranışları incelendiğinde, örgütlerin kural ve normları dışında gelişen, örgüt
kültürüne aykırı nitelikler taşıyan ve örgüt içerisindeki bireylerin kasıtlı olarak gösterdikleri
davranışlar oldukları anlaşılmaktadır. Bu bağlamda, örgütsel sapma davranışlarının hem örgütün hem
de çalışanların işleyişini bozdukları düşünülmektedir. Bununla birlikte bu davranışların kasıtlı
davranışlar olduğunun da vurgulanması gerekmektedir.
Tütüncü ve diğerlerine (2008) göre örgütsel sapma davranışı, işgörenin üyesi bulunduğu
örgütün değerlerine ve beklentilerine uygun olmayan davranışları olarak tanımlanabilir. Örgütsel
sapma davranışları, yalan söylemekten, iş yavaşlatmaya, hırsızlığa, tacize, şiddete, sabotaja kadar
uzanmaktadır. Araştırmacılar bu tür davranışları, işyeri sapma davranışı, uyumsuz davranış, anti
sosyal davranış, işlevsiz davranış, kötü davranış, örgütsel sapma, zararlı davranış olarak farklı
şekillerde adlandırmaktadırlar.
Spector ve Fox (2002)’a göre örgütsel sapma davranışları, örgüte ve çalışanlara zarar vermek
adına kasti olarak yapılan, verilen görevleri yanlış yapma veya işten kaçma, kişilik haklarına karşı
sözlü ve fiziksel saldırılar, sabotaj, hırsızlık gibi çok çeşitli davranışları kapsamaktadır (Akdoğan ve
Fettahlıoğlu, 2015).
Lawrence ve Robinson (2007) örgütsel sapmayı, örgüt çalışanlarının örgütle ilgili olağan
faaliyetlerin işleme sürecini engellemek üzere yaptıkları kasıtlı davranışlar olarak tanımlamaktadır
(Türkkaş Anasız, 2016).
Sezici (2015) ise örgütsel sapma davranışının üretkenlik karşıtı iş davranışı olmasına vurgu
yaparak örgütsel sapma davranışının örgütün zarar görmesiyle sonuçlanabilecek herhangi bir davranış
biçimi olabileceğini ifade etmiştir.
Bu tanımlar çerçevesinde örgütsel sapma davranışlarının genel özellikleri aşağıdaki gibi
açıklanabilir.
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•

Örgütün işleyişi sırasında gerçekleştirilen faaliyetlerine karşı ortaya çıkan olumsuz
davranışlardır.

•

Örgüt üyeleri tarafından, örgütün amaçlarına ya da üyelerine karşı gerçekleşen
davranışlardır.

•

Örgüt üyeleri tarafından, istemsiz olarak değil, kasıtlı olarak icra edilen davranışlardır.

•

Örgüt üyelerinin kişilik özelliklerinin sonucu olarak ortaya çıkan davranışlardır.

•

Örgüte zarar verme eğilimindeki kişiler tarafından gerçekleştirilir.

•

Genellikle örgüt üyelerinin işyerindeki sosyal düzene uyum sağlamaları sürecinde
ortaya çıkan davranışlardır (Judge, Scott, ve Ilies, 2006).
Örgütsel sapma davranışları çalışma alanlarında farklı şekillerde ortaya çıkabilmektedir. Avcı

(2008) örgütsel sapma davranışlarını örgüt normlarına ve değerlerine uyumsuzluk olarak tanımlayıp,
bu davranışların söylenti yaymak ve iş arkadaşlarını utandırmak gibi çok önemli sonuçları olmayan
davranışlardan, hırsızlık ve sabotaj gibi önemli sonuçları olan davranışlara kadar değişiklik
gösterebildiğini belirtmiştir. Hollinger ve Clark (1982) bu davranışları örgüte yönelik ve üretime
yönelik davranışlar olmak üzere iki boyutta incelemişlerdir. Bu iki boyut altında da üretim, politik,
kişisel ve mülkiyet sapması kavramları yer almaktadır. Örgütsel sapma davranışlarının tüm
boyutlarında zarar verici eylemlerden söz etmek mümkündür (Demir, 2010). Bu davranış gruplarından
mülkiyet sapması çalışanların örgütün ekipmanlarına zarar vermesidir. Bu duruma örnek olarak
hırsızlık, ekipmanı izinsiz ve kötü kullanma düşünülebilir. Üretim sapması ise örgüt içerisindeki iş
akışını bozma olarak tanımlanabilir. Bu durumda çalışanların örgüt işleyişini bozmak için kurallara
uymama, işi yavaşlatma gibi eylemlerde bulunması düşünülebilir (Türkkaş Anasız, 2016). Politik
sapma davranışları içerisinde örgüt açısından düşük önem taşıyan, kayırma, dedikodu, çalışma
arkadaşlarını suçlama ve yararsız rekabet içerisinde bulunma gibi davranışlar bulunmaktadır. Kişisel
çatışma davranışları ise örgüt açısından yüksek önem taşıyan, cinsel ve sözlü taciz, hırsızlık ve çalışma
arkadaşlarını tehlikeli durumlara atma gibi davranışları içermektedir (Yalap, 2016).
Örgütsel sapmanın yalnız örgüte yönelik olmadığını, bununla birlikte örgüt üyelerine yönelik
de olduğunu düşünen Robinson ve Bennett (1995), Hollinger ve Clark (1982)’ın ortaya koyduğu
örgütsel sapma boyutlarının detaylandırılabileceğini belirtmişlerdir. Hollinger ve Clark (1982)’ın
çalışmasından yola çıkarak daha farklı bir örgütsel sapma davranışı boyutlandırması yapmışlardır
(Bayın ve Terekli Yeşilaydın, 2014).
Robinson ve Bennett (1995)’e göre örgütsel sapma iki boyuttan oluşmaktadır. Bu iki boyut,
örgüte yönelik sapma ve bireyler arası sapma olarak belirlenmektedir. Bununla birlikte her boyutun
içinde de iki grup yer almaktadır. Örgüte yönelik sapma, kendi içinde üretim sapması ve ekipman
sapması olarak ikiye ayrılmaktadır. Bireylerarası sapma boyutu ise kendi içinde politik sapma ve
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kişisel çatışma olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Örgütsel sapma davranışlarının Robinson ve Bennet
(1995) tarafından ortaya konulmuş boyutları Şekil 1’de verilmektedir.

ÖRGÜTE YÖNELİK SAPMA
Üretim Sapması

ÖNEM
DERECESİ
DÜŞÜK

•
•
•
•
•

İşten erken ayrılma
Uzun süre mola verme
Kasıtlı olarak yavaş çalışma
İş geciktirme
Kaynakları israf etme
Politik Sapma

•
•
•
•

Adam kayırma, taraf tutma
İş arkadaşları hakkında
dedikodu yapma
İş arkadaşlarını karalama,
suçlama, alay etme
İş arkadaşları ile yararı
olmayan rekabete girme

Ekipman Sapması

•
•
•
•
•
•
•
•

Kullanılan malzemelere zarar
verme, sabotaj
Rüşvet alma
Çalışma süresini uzun
gösterme
ÖNEM
Örgüte ait malzemeleri izinsiz DERECESİ
YÜKSEK
Kişisel
Çatışma
alma,
kullanma
Cinsel taciz
Küfür
Çalışma arkadaşlarının
eşyalarını çalma, hırsızlık
Çalışma arkadaşlarını
tehlikeye atma

BİREYLERARASI SAPMA
Şekil 1. Örgütsel sapma davranışları tipolojisi
Muafi (2011) örgütsel sapma davranışları tipolojisinden yola çıkarak, örgüte yönelik sapma
boyutunun, örgütsel açıdan hırsızlık, sabotaj, tembellik gibi kavramları içerdiğini, bireyler arası sapma
boyutunun ise işyerindeki kaba davranma, tartışma, fiziksel agresiflik, dedikodu yapma gibi
kavramları içerdiğini belirtmiştir.
Örgütsel sapma davranışlarının ortaya çıkma nedenlerinin ve bu davranışları etkileyen
faktörlerin belirlenmesi de büyük önem taşımaktadır. Bennett ve Robinson (2003) örgütsel sapmayı
etkileyen faktörleri iş yerindeki deneyimlere tepki, bireyin kişilik yansımaları ve sosyal çevreye uyum
olmak üzere üç grupta toplamaktadır. Deneyimlere tepki boyutu ile incelendiğinde, sapma
davranışlarının hayal kırıklığı, denetimsizlik ve tehditlere karşı bir tepki olarak ortaya çıktığı ifade
edilmiştir. Bireyin kişilik yansımaları boyutunda güçsüzlük hissinin bireyi sabotaj, şiddet ve yıkıcı
davranışlar gibi sapma davranışlarına yönlendirdiği, bireyin toplum içinde utandırılması ve hakarete
uğramasının kişinin kendisini küçük görmesine neden olduğu ve bunların da şiddetli saldırganlık
olarak ortaya çıkan sapma davranışına yol açtığı belirtilmiştir. Sosyal çevreye uyum boyutunda ise alt
çalışma gruplarının sosyal baskısı, değerlerinin desteklediği ve kabul ettiği davranışların sapmaya
neden olabildiği söylenmiştir (Girgin Köse, 2013).
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Yeşiltaş, Çeken ve Sormaz (2012) sapma davranışlarının, örgüt içindeki eşitsizliklerin
sonucunda meydana geldiğini ifade etmişlerdir. Örgüt içerisindeki bireylerin sahip olduklarını diğer
bireylerle kıyaslaması eşitlik teorisine işaret etmektedir. Bir örgüt üyesinin kazanımları diğerlerinden
düşükse sapma davranışları meydana gelebilmektedir.
Örgütsel sapma davranışlarının giderek artmasıyla, bu davranışların örgütte bazı olumsuz
sonuçları neden olduğu görülmektedir. Bu davranışların olumsuz etkileri örgütte performans
düşüklüğü, üretimde niteliğin düşmesi, örgüte yönelik maliyetlerin artması olarak ortaya çıkmaktadır
(Türkkaş Anasız, 2016). Örgütsel sapma davranışlarına neden olan faktörlerin belirlenmesi,
oluşabilecek olumsuz sonuçların engellenmesine yardımcı olabilmektedir. Bununla birlikte bir örgüt
üyesini etkileyen sapma davranışı, bir diğer örgüt üyesini ve sonuçta örgütün kendisini
etkileyebilmektedir.
Örgütsel sapma davranışları üretim yapan işletmelerde daha çok görülmekle birlikte
üniversiteler gibi eğitim örgütlerinde de görülmektedir. Eğitimin kalitesini düşüren, örgüt bütünlüğünü
bozan, huzursuz bir çalışma ortamı yaratan bireylerarası çatışmalar ve örgüte yönelik olumsuz
davranışlar eğitim örgütlerinde ortaya çıkmaktadır. Gelecek nesillerin yetiştirilmesinde görev alan ve
bireylerarası etkileşimin çok önemli olduğu üniversiteler de bu tür davranışlardan olumsuz
etkilenmektedir. Üniversitelerde örgütsel sapma davranışlarının ortaya çıkması sistemin işleyişini
olumsuz etkilemekte, kurumun amaç ve görevlerini yerine getirmesini engellemektedir. Örgütsel
sapma davranışlarının neler olduğunun tespit edilmesi, nedenlerinin ve bu davranışların olumsuz
etkilerine karşı alınabilecek önlemlerin belirlenmesi, üniversitelerin verimliliği açısından önemli
olduğu düşünülmektedir. Yarattığı etki alanın büyüklüğü de göz önüne alınarak üniversitelerde
örgütsel sapma davranışlarının araştırılması büyük önem taşımaktadır.
Araştırmanın Amacı
Bu araştırmanın amacı akademik personelin iş ortamlarında karşılaştıkları örgütsel sapma
davranışlarına ilişkin görüşlerini belirlemektir. Bu temel amaca bağlı olarak aşağıdaki soruların
yanıtları aranmıştır:
1. Akademik personelin iş ortamlarında karşılaştıkları bireylerarası boyuttaki örgütsel sapma
davranışlarına ilişkin görüşleri nelerdir?
2. Akademik personelin iş ortamlarında karşılaştıkları örgüte yönelik boyuttaki örgütsel sapma
davranışlarına ilişkin görüşleri nelerdir?
3. Akademik personelin iş ortamlarında karşılaştıkları örgütsel sapma davranışlarına verdikleri
tepkilere ilişkin görüşleri nelerdir?
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4. Akademik personelin iş ortamlarında karşılaştıkları örgütsel sapma davranışlarının
nedenlerine ilişkin görüşleri nelerdir?
5. Akademik personelin iş ortamlarında karşılaştıkları örgütsel sapma davranışlarının
engellenmesinde çözüm önerilerine ilişkin görüşleri nelerdir?
YÖNTEM
Araştırma Modeli
Bu araştırmada nitel araştırma desenlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Nitel durum
çalışmasının en önemli özelliği, bir ya da birkaç durumu derinlemesine inceleyerek araştırmaktır.
Duruma ilişkin etkenler, bu etkenlerin ilgili durumu nasıl etkiledikleri ve ilgili durumdan nasıl
etkilendikleri üzerine odaklanır (Yıldırım ve Şimşek, 2006).
Çalışma Grubu
Bu araştırmada amaçlı örnekleme yöntemlerinden maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemi
kullanılmıştır. Bu örnekleme yöntemindeki amaç, çeşitliliği sağlamak yoluyla evrene genelleme
yapmak değil, çeşitlilik arz eden durumlar arasında ne tür ortaklıkların ve benzerliklerin var olduğunu
bulmaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2006). Çalışma grubunu Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim
Fakültesi’nde görev yapmakta olan 12 akademik personel oluşturmaktadır. Akademik personele ilişkin
demografik bilgiler Tablo 1’de sunulmuştur.

Tablo 1. Akademik Personele İlişkin Demografik Bilgiler
Kod

Cinsiyet

Unvan

A1

Erkek

Profesör

A2

Erkek

Yardımcı Doçent

A3

Erkek

Doçent

A4

Kadın

Araştırma Görevlisi

A5

Kadın

Araştırma Görevlisi

A6

Erkek

Öğretim Görevlisi

A7

Erkek

Öğretim Görevlisi

A8

Erkek

Okutman

A9

Erkek

Okutman

A10

Erkek

Profesör

A11

Kadın

Yardımcı Doçent

A12

Erkek

Doçent
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Verilerin Toplanması ve Analizi
Araştırmanın verileri yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak toplanmıştır. Veri
toplama aracının güvenilirliğinin belirlenmesi amacıyla Sınıf Öğretmenliği anabilim dalında görev
yapan iki öğretim üyesinden uzman görüşü alınmıştır. Uzman görüşleri dikkate alınarak yarı
yapılandırılmış görüşme formu düzenlenmiştir. Görüşme formu yazılı olarak katılımcılara sunulmuş
ve yanıtlamaları istenmiştir. Katılımcılar tarafından doldurulan görüşme formları toplanmış ve kontrol
edilmiştir. Katılımcıların her birine bir kod verilerek (A1, A2… şeklinde) veriler içerik analizi ile
incelenmiştir.
İçerik analizinin temel amacı toplanan verileri açıklayabilecek kavramlara ve ilişkilere
ulaşmaktır. İçerik analizinde toplanan verilerin önce kavramsallaştırılması daha sonra da ortaya çıkan
kavramlara göre mantıklı bir biçimde düzenlenmesi ve buna göre veriyi açıklayan temaların
saptanması gerekmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2006).
BULGULAR
1. Akademik Personelin İş Ortamlarında Karşılaşılan Bireylerarası Boyuttaki Örgütsel
Sapma Davranışlarına İlişkin Görüşleri
Akademik personelin iş ortamlarında karşılaşılan bireylerarası boyuttaki örgütsel sapma
davranışlarına ilişkin görüşlerine ait bulgular Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2. Akademik Personelin Bireylerarası Boyuttaki Örgütsel Sapma Davranışlarına İlişkin
Görüşlerine Ait Bulgular
Dedikodu
Karalama
Suçlama
Fikir çalma
Haksız rekabet
Söylenti
Kayırma
Sözlü taciz
İftira atma

9/12
8/12
6/12
5/12
4/12
3/12
3/12
3/12
2/12

Alay etme
Çalışanla çalışmayanın ayırt edilmemesi
Ötekileştirme
Gruba ait olmayanı dışlama
Arkadaşlarını tehlikeye atma
Fiziksel saldırı
Hakaret
Kaba Davranma
Cinsel taciz (Öğrenciye yönelik)

2/12
1/12
1/12
1/12
1/12
1/12
1/12
1/12
1/12

Tablo 2’ye göre katılımcılar örgütsel sapma davranışlarının bireylerarası boyutunda 18 farklı
davranış türüyle karşılaştıklarını ifade etmişlerdir. Bu davranışlardan en sık karşılaşılan davranış
“dedikodu” (9/12), daha sonra “karalama” (8/12) ve üçüncü en sık karşılaşılan davranış türü ise
“suçlama” (6/12) olmuştur.
Bireylerarası boyuttaki örgütsel sapma davranışlardan dedikodu ile ilgili olarak A3 şunları
söylemiştir: “Özellikle dedikodu bu kuruma ilk geldiğimden beri dikkatimi çekti. Hatta bir kez açılan
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dedikodulara katılmadığım için eleştirildim.” Bu davranışlarından karalama ve suçlama ile ilgili
olarak A2 şunları söylemiştir: “Özellikle 15 Temmuz darbe girişiminden sonra hemen herkes için
karalama ya da suçlama yapıldığına şahit oluyoruz. Hemen hemen herkes birbirini suçluyor.”
2. Akademik Personelin İş Ortamlarında Karşılaşılan Örgüte Yönelik Boyuttaki
Örgütsel Sapma Davranışlarına İlişkin Görüşleri
Akademik personelin iş ortamlarında karşılaşılan örgüte yönelik boyuttaki örgütsel sapma
davranışlarına ilişkin görüşlerine ait bulgular Tablo 3’te verilmiştir.
Tablo 3. Akademik Personelin Örgüte Yönelik Boyuttaki Örgütsel Sapma Davranışlarına İlişkin
Görüşlerine Ait Bulgular
Sorumluluktan kaçma
Çalışılan saatler hakkında yalan söyleme
İşi başkasının üstüne yıkma
İşi yapıyormuş gibi görünme
İşi kasıtlı yanlış yapma
Bilimsel etik kurallarına uymama

5/12
4/12
4/12
4/12
2/12
2/12

Araç gereci sabote etme
Dersi kısa yapma / iptal etme
Sınav görevinden kaçma
Rapor alma
Kasıtlı olarak yavaş çalışma
Kaynakları israf etme

1/12
1/12
1/12
1/12
1/12
1/12

Tablo 3’e göre katılımcılar örgüte yönelik boyutta 12 farklı örgütsel sapma davranışı türüyle
karşılaştıklarını belirtmişlerdir. Bu davranışlardan en sık karşılaşılan davranış “sorumluluktan kaçma”
(5/12), daha sonra “çalışılan saatler hakkında yalan söyleme” (4/12), “işi başkasının üstüne yıkma”
(4/12) ve “işi yapıyormuş gibi görünme” (4/12) olmuştur.
Örgüte yönelik örgütsel sapma davranışlardan sorumluluktan kaçma ile ilgili olarak A5 şunları
söylemiştir:

“Yöneticilerin

herkesin

gönlünü

yapmaya

çalıştıkları

kriz

yönetemediklerini

düşünüyorum. Bu durumda aslında sorumluluklarından kaçmış oluyorlar.” Bu davranışlarından
çalışılan saatler hakkında yalan söyleme ile ilgili olarak A1 şunları söylemiştir: “Genellikle çalışılan
saatler anlamında yalan söyleme davranışı bulunmaktadır. Örneğin mesai saatleri arasında veya ders
saatleri esnasında hastanede olunduğu söylenmektedir.” Katılımcılardan A6 işi başkasının üstüne
yıkma ve işi yapıyormuş gibi görünme davranışlarını birbirleri ile ilişkisine vurgu yapıp, şunları
söylemiştir: “Örneğin akademik personel çeşitli bahaneler üreterek bazı durumlarda arkadaşlarından
yardım istemekte, kendi sorumluluğu olan işleri başkasına yıkmakta. İşler yürüdüğü için herhangi bir
sıkıntı çıkmamakta ve işten kaçan arkadaş idarece sanki işi kendi yapmış gibi başarılı
görülebilmektedir. Arka planda işi yapan kişinin hiçbir zaman ismi geçmez.” Benzer şekilde
katılımcılardan A11 “İşi başkasının üzerine yıkmak için kasıtlı olarak yanlış yapma ya da
yapmama…” ifadesi iki davranış arasındaki ilişkiye vurgu yapmıştır. Diğer katılımcılardan farklı
olarak katılımcılardan A12 bu tür davranışların olmadığı ifade etmiş ve şunları söylemiştir:
“Fakültede öğretim elamanı sayısı fazla olduğundan bu tür durumları takip etmek daha zor.”
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3. Akademik Personelin İş Ortamlarında Karşılaşılan Örgütsel Sapma Davranışlarına
Verdikleri Tepkilere İlişkin Görüşleri
Akademik personelin iş ortamlarında karşılaşılan örgütsel sapma davranışlarına verdikleri
tepkilere ilişkin görüşlerine ait bulgular Tablo 4’te verilmiştir.
Tablo 4. Akademik Personelin Örgütsel Sapma Davranışlarına Verdikleri Tepkilere İlişkin Bulgular
Sözlü tepki

5/12

Uzak durma

5/12

Şikayet etme

2/12

Deşifre etme

1/12

Üst makamdan çözüm isteme

1/12

Hislere göre tepki verme

1/12

Düzeltmeye çalışma

1/12

Tablo 4’e göre katılımcılar iş ortamlarında karşılaştıkları örgütsel sapma davranışlarına en çok
“sözlü tepki” (5/12) ve “uzak durma” (5/12) davranışlarıyla tepki verdiklerini belirtmişlerdir. Daha
sonra soruşturma açılması adına “şikayet etme” (2/12) tepkisi gösterdiklerini ifade etmişlerdir.
Katılımcılardan A4 karşılaştığı örgütsel sapma davranışlarına karşı sözlü tepki verdiğini ifade
ederek şunları söylemiştir: “Ben kişisel olarak bana böyle davranılmasının saygı ve ahlak kurallarına
aykırı olduğunu belirttim. Bu durum bana karşı davranışlarını değiştirmiş olsa da bu bireylerin
değiştiğini düşünmüyorum.” Katılımcılardan A9 karşılaştığı örgütsel sapma davranışlarına karşı uzak
durma şeklinde tepki verdiğini ifade ederek şunları söylemiştir: “Açıkçası bu konuda çok cesaretli
olduğumu düşünmüyorum. Sistem olarak belirtilen yapılanma/oluşumun kimi zaman itirazlara karşı
esnek olmadığını düşündüğüm için tepkimi açıkça ortaya koyamazdım. Fakat (geç kalmış olacağımı
bilerek) tepkisel oluşumları destekleyeceğimden eminim.” Ayrıca katılımcılardan A12 şikayet etme
tepkisine vurgu yaparak şunları söylemiştir: “İdari olarak soruşturulması gerektiğini düşünürüm.”
4. Akademik Personelin İş Ortamlarında Karşılaşılan Örgütsel Sapma Davranışlarının
Nedenlerine İlişkin Görüşleri
Akademik personelin iş ortamlarında karşılaşılan örgütsel sapma davranışlarının nedenlerine
ilişkin görüşlerine ait bulgular Tablo 5’te verilmiştir.
Tablo 5. Akademik Personelin Örgütsel Sapma Davranışlarının Nedenlerine İlişkin Görüşlerine Ait
Bulgular
Kurumun olumsuz
yumması
Kişiye göre davranma

davranışlara

göz

3/12

Yönetimsel yapının değişmesi

1/12

2/12

Yeni elemanları kabullenmeme
Güç elde etme ya da gücü kaybetmeme
çabaları
Çıkar ilişkileri

1/12

Yükselme hırsı

2/12

Herkesin her şeyi bildiğini iddia etmesi

1/12
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Kuruma aidiyet olmaması
Kurumsallaşmaması
örgütte çalışma

tamamlanmamış

bir

1/12

Empati ve dürüstlük duygularından yoksun
olma

1/12

1/12

Hesaplaşma

1/12

Tablo 5’e göre katılımcılar iş ortamlarında karşılaştıkları örgütsel sapma davranışlarına en çok
“kurumun olumsuz davranışlara göz yumması” (3/12) durumunun neden olduğunu belirtmişlerdir.
Daha sonra “kişiye göre davranma” (2/12) ve “yükselme hırsı” (2/12) durumunun neden olduğunu
ifade etmişlerdir.
Katılımcılardan A11 karşılaştığı örgütsel sapma davranışlarının nedenlerine ilişkin
görüşlerinde hem kurumun olumsuz davranışlara göz yummasına hem de kişilere göre davranılmasına
vurgu yaparak şunları söylemiştir: “Yöneticilerin yeterince sorumluluk alıp olumsuz davranışta
bulunanları uyarmamaları ve kişisel ilişkilerine göre davranmaları da bu duruma sebep olmaktadır.”
Katılımcılardan A5 karşılaştığı örgütsel sapma davranışlarının nedenlerine ilişkin görüşlerinde kişilere
göre davranılması durumundan bahsederek şunları söylemiştir: “Bence bu sorunlar örgüt ikliminden
kaynaklanmaktadır. Kişilere göre davranılması ve kurumun belirlediği kural ve cezaların herkese eşit
şekilde yürütülmemesi herkes tarafından kabul görmektedir. Bu durumu yadırgayan kişiler de zamanla
çarkın içerisine girmektedir, çünkü onların da kabul görme ihtiyaçları vardır.” Katılımcılardan A9
karşılaştığı örgütsel sapma davranışlarının nedenlerinden birinin yükselme hırsı olduğunu ifade ederek
şunları söylemiştir: “Bu tip sorunların ortaya çıkış nedenleri bana göre tamamen kişisel sebepler.
Kısa vadede olmasa bile geçmişte yaşanan olayların hesaplaşılması, hırs ve mevkii sevdası gibi birçok
etkene karşılık tepki olarak gösterilen davranışlardır bunlar.”
5. Akademik Personelin İş Ortamlarında Karşılaşılan Örgütsel Sapma Davranışlarının
Engellenmesine İlişkin Çözüm Önerileri
Akademik

personelin

iş

ortamlarında

karşılaşılan

örgütsel

sapma

davranışlarının

engellenmesine ilişkin çözüm önerilerine ait bulgular Tablo 6’da verilmiştir.
Tablo 6. Akademik Personelin Örgütsel Sapma Davranışlarının Engellenmesine İlişkin Çözüm
Önerilerine Ait Bulgular
Adil yönetim
Yaptırım uygulamak
Denetimi arttırmak
Sağlıklı iletişim
Akademik niteliğe ve liyakata verilen
önemin artması
Kişisel ilişkileri işe karıştırmamak
Sosyalleşme
Görev ve yetki tanımının yapılması
İnsan ilişkilerine ilişkin ders alınması
Bölüm / ABD başkanlarının yetkilerinin
arttırılması

6/12
4/12
3/12
3/12

Sorumluluk arttırmak
Karakter ve değerler eğitimine önem vermek
Bilimsel üretkenliğin artması
Profesyonel olmak

1/12
1/12
1/12
1/12

3/12

Empatik olmak

1/12

3/12
2/12
1/12
1/12

Dürüst olmak
Güven ortamı oluşturmak
Şeffaflık
Mobbingi önleme

1/12
1/12
1/12
1/12

1/12
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Tablo 6’ya göre katılımcılar iş ortamlarında karşılaştıkları örgütsel sapma davranışlarının
engellenmesine ilişkin çözüm önerilerinde en çok “adil yönetim”in (6/12) önemini belirtmişlerdir.
Daha sonra karşılaşılan örgütsel sapma davranışlarının engellenmesine ilişkin olarak “yaptırım
uygulamak” (4/12) önerisini ifade etmişlerdir. Bu önerilerden sonra, “denetimi arttırmak”, “sağlıklı
iletişim”, “akademik niteliğe ve liyakata verilen önemin artması” ve “kişisel ilişkileri işe
karıştırmamak” önerilerini getirmişlerdir.
Katılımcılardan A7 karşılaştığı örgütsel sapma davranışlarının engellenmesine ilişkin çözüm
önerilerinde adil yönetim ve yaptırımların uygulanması ile ilgili olarak şunları söylemiştir: “Açık ve
net kurallar koymak ve istisnasız (makam ve unvan gözetmeden) uygulamak gerekir. Ayrıca ceza ve
ödül sistemini açık olarak belirlemek ve uygulamak da önemlidir.” Katılımcılardan A8 karşılaştığı
örgütsel sapma davranışlarının engellenmesine ilişkin “Adaletli ve liyakata dayalı bir çalışma ortamı
bu davranışların önemli kısmını ortadan kaldırabilir.” şeklinde öneri getirmiştir. Bu örneklerin
dışında katılımcılardan A10 karşılaştığı örgütsel sapma davranışlarının engellenmesine ilişkin
“yönetsel adaleti sağlamak ve iletişim kanallarını açık bırakmak gereklidir” şeklinde adil yönetim ve
iletişime vurgu yapmıştır. Katılımcılardan A4 karşılaştığı örgütsel sapma davranışlarının
engellenmesine ilişkin çözüm önerilerinde akademik niteliğe önem verilmesi gerektiğini belirtirken
şunları söylemiştir:“(…) Bu durumun ancak akademik niteliğe verilen önemin artmasıyla düzeleceğini
düşünüyorum. Bilimsel nitelik doğrultusunda bireylerin hakları korunursa haksız rekabetin önüne
geçilmiş olur. Böylece çıkar çatışmaları daha aza ineceği için bireylerin örgütsel sapma davranışları
azalacaktır.”
SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER
Akademik personelin iş ortamlarında karşılaştıkları örgütsel sapma davranışlarına ilişkin
görüşlerinin belirlenmeye çalışıldığı bu araştırmada, katılımcıların çoğunluğu iş ortamlarında bu tür
davranışların var olduğunu, bu davranışların örgütün verimliliğini ve işleyişini olumsuz etkilediğini
düşündüklerini belirtmişlerdir. Katılımcılar aynı zamanda bu davranışların, örgüt içerisindeki diğer
bireyleri huzursuz ederek, örgüt iklimini de olumsuz etkilediklerini dile getirmişlerdir. Yapılan
araştırmalar bu tür davranışların üretim sektöründeki işletmelerde, sağlık kurumlarında ve konaklama
işletmelerinde daha fazla görüldüğünü göstermektedir (Akdoğan, 2015; Bayın ve Terekli Yeşilaydın,
2014; Demir, 2010; İyigün, 2011; Tütüncü vd., 2008; Yalap, 2016; Yeşiltaş, Çeken ve Sormaz, 2012).
Bu davranışların eğitim örgütlerindeki varlığının ve etkilerinin incelenmesi konusunda araştırmaların
sayısı çok sınırlı kalmaktadır. Eğitim örgütleri ile ilgili yapılan az sayıda çalışmalardan biri olan,
Türkkaş Anasız (2016) tarafından gerçekleştirilen ve öğretim üyelerinin örgütsel sapma
davranışlarının incelenmesini amaçlayan çalışmada da benzer şekilde örgütsel sapma davranışlarının
var olduğu ve bu davranışların örgütün verimliliğini olumsuz etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.
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Örgütsel sapma davranışlarının bireylerarası boyutta incelenmesi ile elden bulgularda,
katılımcılar 18 farklı davranış türüyle karşılaştıklarını ifade etmişlerdir. Bu davranışlardan en sık
karşılaşılan davranış “dedikodu” daha sonra “karalama” ve üçüncü en sık karşılaşılan davranış türü ise
“suçlama” olmuştur. Türkkaş Anasız (2016)’ın yaptığı çalışmada bireylerarası boyuttaki örgütsel
sapma davranışlarından en sık dedikodu ile karşılaşıldığını ifade etmesi, araştırmanın bu bağlamdaki
bulguları ile örtüşmektedir. Girgin Köse (2013) tarafından ortaokul öğretmenlerinin okullarda yaşanan
örgütsel sapmaya ilişkin algılarının incelenmesine yönelik bir çalışma yapılmıştır. Bu çalışmada
ortaokul öğretmenlerinin okullardaki örgütsel sapma düzeyine ilişkin görüşlerinin bireysel ve örgütsel
boyutta “nadiren”, düzeyinde algılandığı belirtilmiştir. Araştırmacı, okullardaki sapma davranışlarının
bu derece az olmasının nedeni olarak eğitim fakültelerinin nitelikli mezunlar vermesi, çalışanların
yaptıkları işten ve çalışma ortamından hoşnut olmasının verilebileceğini ifade etmiştir. Ayrıca yine bu
çalışmada okul çalışanlarının okulun olumsuzlukları hakkında başkalarıyla konuştukları ve nadiren de
olsa çalışma arkadaşları hakkında dedikodu yaptıkları sonucuna ulaşıldığı belirtilmiştir. Yalap (2016)
tarafından yapılan çalışmada, örgütsel sapma davranışlarının bireylerarası ve örgüte yönelik
boyutlarını kıyaslamış ve bireylerarası boyutun örgüte yönelik boyuta göre daha fazla rastlandığını
tespit etmiştir. Ayrıca örneklemin yöneticileri ve çalışma arkadaşları ile olan ilişkilerinde dedikodu
yapma, adam kayırma, sözlü istismar ve cinsel istismar gibi bireylerarası sapma davranışlarında
bulunduğunu ifade etmiştir.
Örgütsel sapma davranışlarının örgüte yönelik boyutta incelenmesi ile elden bulgularda,
katılımcılar 12 farklı örgütsel sapma davranışı türüyle karşılaştıklarını belirtmişlerdir. Bu
davranışlardan en sık karşılaşılan davranış “sorumluluktan kaçma”, daha sonra “çalışılan saatler
hakkında yalan söyleme”, “işi başkasının üstüne yıkma” ve “işi yapıyormuş gibi görünme” olmuştur.
Türkkaş Anasız (2016) yaptığı çalışmada örgüte yönelik örgütsel sapma davranışları boyutunda en sık
karşılaşılan sapma davranışının ortak kullanımdaki donanıma zarar verme olduğunu belirtmiştir.
Sezici (2015) örgütün menfaatlerini olumsuz etkileyen kasıtlı davranışlar olarak nitelendirilen
üretkenlik karşıtı iş davranışlarını incelediği çalışmada, sorumluluk faktörünün, üretkenlik karşıtı iş
davranışlarının alt boyutları üzerinde negatif yönlü bir etkisinin varlığı olduğunu tespit etmiştir. Bunun
sonucu olarak da disiplinsiz, dikkatsiz, plansız ve düzensiz çalışanların varlığının örgütlerde üretkenlik
karşıtı iş davranışlarının sergilenmesine neden olduğunu ifade etmiştir.
Örgütsel sapma davranışlarına verilen tepkilerle ilgili bulgulara bakıldığında, katılımcılar iş
ortamlarında karşılaştıkları örgütsel sapma davranışlarına en çok “sözlü tepki” ve “uzak durma”
davranışlarıyla tepki verdiklerini belirtmişlerdir. Daha sonra soruşturma açılması adına “şikayet etme”
tepkisi gösterdiklerini ifade etmişlerdir. Türkkaş Anasız (2016)’ın yaptığı çalışmada katılımcıların
örgütsel sapma davranışlarına bireye yönelik boyutta en sık sözlü uyarı ile tepki verdiklerini ifade
etmesi, araştırmanın bu bağlamdaki bulguları ile örtüşmektedir.
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Örgütsel sapma davranışlarının nedenlerine ilişkin bulgulara bakıldığında, katılımcılar iş
ortamlarında karşılaştıkları örgütsel sapma davranışlarına en çok “kurumun olumsuz davranışlara göz
yumması” durumunun neden olduğunu belirtmişlerdir. Daha sonra “kişiye göre davranma” ve
“yükselme hırsı” durumunun neden olduğunu ifade etmişlerdir. Türkkaş Anasız (2016) yaptığı
çalışmada örgütsel sapma davranışlarının nedenlerinden en sık ifade edilenin karakter olduğunu
belirtmiştir.
Örgütsel sapma davranışlarının engellenmesine yönelik çözüm önerileri ile ilgili bulgulara
bakıldığında,

katılımcılar

iş

ortamlarında

karşılaştıkları

örgütsel

sapma

davranışlarının

engellenmesinde en çok “adil yönetim”in önemini belirtmişlerdir. Daha sonra karşılaşılan örgütsel
sapma davranışlarının engellenmesine ilişkin olarak “yaptırım uygulamak” önerisini ifade etmişlerdir.
Bu önerilerden sonra, “denetimi arttırmak”, “sağlıklı iletişim”, “akademik niteliğe ve liyakata verilen
önemin artması” ve “kişisel ilişkileri işe karıştırmamak” önerilerini getirmişlerdir. Yeşiltaş, Çeken ve
Sormaz, (2012) tarafından yapılan çalışmada, etik liderlik davranışları ile sapma davranışlar arasındaki
negatif yönlü ilişki olduğunu ve etik liderlik faaliyetlerinin sapma davranışlarını azaltacağını
belirtmişlerdir. Ayrıca yönetim kademesinde bulunanların, iş görenlerin fikirlerine önem vermesinin,
katılımcı yönetim anlayışını belirlemesinin ve adil davranmasının örgüt içinde birçok istenmeyen
davranışın önlenmesinde etkili olacağını ifade etmişlerdir.
Yapılan araştırmalar örgütsel sapma davranışlarının ticaret ve hizmet sektörlerinde daha fazla
görüldüğünü göstermektedir. Bu araştırmanın sonuçları eğitim örgütlerinde de bu tür davranışların var
olabileceğini göstermektedir. Daha çok örgüt içerisindeki bireylerin kişilik özellikleri, zafiyetleri,
hırsları ve çıkar ilişkileri nedeniyle ortaya çıkabilen bu davranışlar aynı zamanda adil bir yönetimin
olmayışı, kurumun olumsuz algılanabilecek kararlarında da kaynaklanabilmektedir. Örgütsel sapma
davranışlarıyla karşılaşan örgüt üyelerinin bir kısmı bu tür davranışlara sözlü tepki verirken bir kısmı
bu tür davranışları sergileyen kişilerden uzak durduklarını belirtmişlerdir. Eğitimin kalitesini düşüren,
örgüt bütünlüğünü bozan, huzursuz bir çalışma ortamı yaratan bu tür davranışların engellenmesinde
yöneticilerin adil bir yönetim sergileyip denetimleri attırmalarının, kurum tarafından akademik niteliğe
ve liyakata daha çok önem verilmesinin ve kişiler arası sağlıklı iletişimin temin edilmesinin önemli
olduğu düşünülmektedir.
Örgütsel sapma davranışlarının eğitim örgütlerindeki varlığının ve etkilerinin incelenmesi
konusunda araştırmaların sayısı çok sınırlı kalmaktadır. Girgin Köse ve Aksu (2013) tarafından
geliştirilen Okullar İçin Örgütsel Sapma Ölçeği bu alanda yapılan önemli çalışmalardandır. Benzer
şekilde üniversitelerdeki örgütsel sapma davranışlarını ölçme amacıyla bir ölçek geliştirilebilir. Eğitim
kurumlarında yapılacak diğer araştırmalarla, hem bu tür davranışların varlığı tespit edilebilir, hem de
bu davranışların etkilerinin azaltıp, en aza indirgenmeleri sağlanabilir. Örgütsel sapma davranışlarının
engellenmesinde iletişimin çok önemli olduğu göz önünde bulundurularak, örgüt içerisindeki bireylere
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iletişim ile ilgili hizmet içi eğitimler verilebilir. Örgüt üyelerinin çalıştıkları kuruma olan aidiyet
duygularını geliştirmek ve bireylerarası sosyal etkileşimin arttırılması için kurumlar tarafından
etkinlikler düzenlenebilir.
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ÖZET
Araştırmanın amacı 4+4+4 eğitim sistemi değişikliğiyle ilgili öğretmen, öğrenci ve veli sorunlarını
belirlemektir. Araştırma 2014-2017 yılları arasında Çanakkale merkez ilçesi, Çan ilçesi ve Biga ilçelerine bağlı
okullarda görev yapan 32 öğretmen, okullardaki 45 öğrenci ve buna bağlı 15 velinin katılımıyla sağlanmıştır.
Araştırmada nitel araştırma yöntemi olan görüşme tekniği kullanılmıştır. Yarı- yapılandırılmış sorular
öğretmenler ve velilere yüz yüze görüşme esnasında sorulmuş, öğrencilere ise bu sorular form yardımıyla sınıf
ortamında uygulanmıştır. Bu teknik ile birincil kaynağa ulaşılmıştır. Betimsel analiz tekniği kullanılarak
araştırma bulgularına ulaşılmıştır.
Betimsel analiz sonucunda araştırmada, 5. sınıf öğrencilerinin bazı branş derslerindeki akademik
başarılarının olumsuz etkilendiği, akranlarıyla ilgili birtakım problemler yaşadığı sonuçlarına ulaşılmıştır.
Anahtar sözcükler: 5.sınıf, 4+4+4 eğitim sistemi, öğrenci

ABSTRACT
The aim of the study is to determine the problems of teachers, students and parents about 4+4+4
educational system changes. The research was carried out between 2014-2017 with the participation of 32
teachers working in schools in Çanakkale central district, Çan district and Biga districts with the participation of
45 students and 15 parents. Interview technique, which is a qualitative research method, was used in the study.
Semi-structured questions were asked to the teachers and parents during the face-to-face interviews, and these
questions were applied to the students in the classroom environment. The primary source was reached with this
technique. Research findings were obtained by using descriptive analysis technique.
As a result of the descriptive analysis, it was concluded that the 5th grade students' academic
achievement in some branch courses were adversely affected and some problems related to their peers were
experienced.
Key Words: Grade 5, 4+4+4 education system, student
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GİRİŞ
Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmelerin ve değişmelerin bir sonucu bilgi kavramındaki
birikime paralel olarak toplumsal, kamusal birtakım yenilenmeler olmaktadır. Bu kaçınılmaz bir süreç
olarak dünya üzerindeki toplumlar için geçerlidir. Bilgi, nerede ve ne şekilde olursa olsun gelişmeye
açık olan toplumlarda her zaman üst sıralarda yer alan ihtiyaç olarak karşımıza çıkmaktadır. Bilgiyi
alan toplumlar ise bunu yaymak için eğitim kurumlarını kullanmak zorundadır. Yayılacak olan bilgi
ise değişimin başlamasıyla doğru orantılıdır. Bu bilgi çağında yapılacak olan en önemli değişim alanı
ise eğitim olmalıdır. Çünkü hayatımız bir eğitim maratonudur ve kişi, kendini ancak eğitim sayesinde
geliştirebilir.
Ülkeler zaman içerisinde, eğitim sistemlerinde, derslerde ve içeriklerinde yaptıkları
değişikliklerin temelinde çağın gerektirdiği ve tüm dünyanın etkilendiği değişimlere ve yeniliklere yer
vermektedir. Çünkü örgüt kavramının sistem olarak varlığını sürdürebilmesinin temelinde; içinde
bulundukları toplumun kültürel, sosyal, ekonomik ve politik değişme ve yenileşmenin farkındalığı
içinde olmaları ve bunun neticesinde yeniden şekil almaları önemli bir durum olmaktadır (Kurşunoğlu
ve Tanrıöğen, 2006).
İnsanoğlunun yeniden şekillenmesi, çağdaşlık seviyesini yakalayabilmesi ve kendisini
gerçekleştirme sürecinde eğitim kurum ve kuruluşlarına ciddi görevler düşmektedir. Buradaki kurum
ve kuruluşlar, kendini yenilemek, ileri seviyelere taşıyabilmek, kendini geliştirebilmek için oluşumun
içinde bulunan kişi veya kişilerin eğitilip toplumsal yenileşmeyi var etmek görevini üstlenmektedir.
Bu görevin ise sorumluluk derecesine bakıldığında önemli bir duruma sahip olduğu görülmektedir. Bu
toplumsal görevler ve bireysel görev neticesinde eğitim kurum ve kuruluşları insanların geçmişten
günümüze değerli birer yapıları olmuştur ve insanoğlu var olduğu sürece de böyle sürüp gidecektir
(Argon ve Özçelik, 2007).
En önemli kurumlardan biri olan okullar değişim, bilgiyi yayma ve öğretme görevini
üstlenmektedir. Okula bakış açısı hiçbir zaman fiziki yapıdan ibaret olmamalıdır. Çünkü okul
denildiğinde, yönetici, öğretmen, öğrenci, ekonomi, bilim, veliler vb. kavramlar girmektedir ki
bunların birinin bile eksik olması okul kavramının üstlendiği eğitim-öğretim kavramının
yavaşlamasına ya da yanlış ilerlemesine sebebiyet verebilmektedir. Onun içindir ki yapılacak olan
veya yapılması planlanan tüm değişimler bu öğeleri kapsayacak şekilde olmalıdır. Sistemler ancak
tüm kuruma ve öğelerine hitap ettiği sürece başarılı olabilir.
Araştırmanın temel amacı 4+4+4 eğitim sistemindeki değişiklikle birlikte 5.sınıfa giden
öğrencilerin karşılaştığı sorunları öğrenci, öğretmen ve veli görüşleriyle ortaya koymaktır. Eğitimöğretim sisteminde yapılan değişiklikle birlikte 5. sınıf öğrencileri ortaokul kademesine (ikinci 4’lü
grup) alınmıştır. Bu değişikliğin, 5.sınıfa giden öğrencileri olumsuz etkilediği düşünülmektedir. Bu
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çalışmada yeni sistemin (4+4+4) öğrencilere etkilerinin, hangi konularda ve ne düzeyde olduğunu
ortaya koymak amaçlanmıştır.
Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır:
1.

Derslerle ilgili sorunlar nelerdir?

2.

Öğretmenlerle ilgili sorunlar nelerdir?

3.

Yöneticilerle ilgili sorunlar nelerdir?

4.

Akranlarla ilgili sorunlar nelerdir?

5.

Diğer sorunlar nelerdir?

Problem Durumu
Eğitim kavramı diğer bilim dallarıyla, içinde bulunduğu kültürün özellikleriyle ve devlet
yönetimiyle birebir etkileşim içerisindedir. Ülkelerin gelişim özellikleriyle birlikte, bireylerin
ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan eğitim sistemlerinde gelişme ve değişmeler meydana gelmektedir.
Ülkemizde de eğitim sisteminde 2012 yılında köklü değişiklikler yaşanmıştır. Sistemdeki bu
değişimden en çok etkilenen bireyler 5.sınıf öğrencileri olmuştur. Ortaokul kademesine dâhil edilen 5.
sınıf öğrencileri bazı sorunlarla karşılaşmıştır. Bu sorunlar da öğrencilerin sistem değişikliğinden
etkilenmelerine neden olmuştur.
Araştırma Modeli
Araştırmada, 4+4+4 Eğitim Sitemi değişikliğinden etkilenen 5. sınıf öğrencilerinin yaşadığı
sorunlar öğrenci, öğretmen ve veli görüşlerine göre nitel araştırma modeli seçilerek, görüşme tekniği
ile yapılmıştır.
Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubunu, 2013-2014 / 2016-2017 eğitim öğretim yıllarında Çanakkale;
Merkez, Çan, Biga ilçelerinde bulunan ortaokulların 5. sınıf öğrencileri, bu öğrencilerin derslerine
giren branş öğretmenleri (Matematik, Türkçe, İngilizce, Fen ve Tek., Sosyal Bil.) ve 5. sınıf
öğrencilerinin velileri oluşturmuştur. Araştırmaya 32 öğretmen, 45 öğrenci ve 15 öğrenci velisi
katılmıştır.
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Veri Toplama Aracı
Çalışmanın verileri uzman görüşü alınarak hazırlanmış ve pilot uygulama yapılarak son hali
verilen yarı-yapılandırılmış görüşme tekniğiyle toplanmıştır. Veriler, araştırmaya gönüllü olarak
katılan 5.sınıf branş öğretmenleri, 5. sınıf öğrencileri ve 5.sınıf öğrenci velilerinden 2013-2014 / 20162017 eğitim öğretim yıllarında alınmıştır. Araştırmaya katılan öğretmen, öğrenci ve velilerden gerekli
izin alınarak uygun randevu tarihleri belirlenmiştir. Araştırma birebir görüşmelerle sağlanmış,
öğretmen ve velilerin verdiği sözlü cevaplar yazılı olarak araştırmacı tarafından kaydedilmiş, sorularda
anlaşılmayan bir durum olduğunda söylemeleri gerektiği belirtilmiş, görüşmeler esnasında öğretmen
ve veliler video kaydı veya ses kaydı olmamasını istemişlerdir.
Verilerin Analizi
Görüşmeden sonra ulaşılan bilgilerin çözümleme sürecinde betimsel analiz tekniğinden
yararlanılmıştır. Bu araştırmada görüşme sorularına verilen yanıtlar tek tek incelenerek bir çerçeve
oluşturulmuş. Bu konulara vurgu yapan öğrenci, öğretmen ve veliler belirtilmiş, ifadeleri ise
katılımcıların vermiş olduğu yanıtlardan alıntılarla desteklenmiştir.
BULGULAR
Bu bölümde 5.sınıf öğrencilerinin 4+4+4 eğitim sistem değişikliğinden etkilenmelerinin
öğretmen öğrenci ve veli görüşlerine göre derslerle ilgili yaşanan sorunlar, öğretmenlerle ilgili yaşanan
sorunlar, akranlarla ilgili yaşanan sorunlar, yönetimler ilgili sorunlar ve diğer sorunlarına ilişkin
bulgulara yer verilmiştir.
Derslerle İlgili Sorunlar
A. Öğretmen Görüşleri
Tablo 1. Derslerle ilgili öğretmen görüşleri
Görüş

Frekans

1. Ders kitaplarındaki etkinliklerin az gelmesi
2. Ders saati sayısının fazla olması
3. Branş derslerinde 5.sınıf öğrencilerinin zorlanması
4. Ders içeriklerinin 5.sınıf öğrencilerinin seviyelerine uygun olmaması
5. Derslerde öğrencilerdeki özgüven ve motivasyon eksikliği
6. Ders esnasında öğrencinin sürekli konuşma isteği ve sınıf ortamındaki aşırı gürültü
7. Seçmeli ders sorunu

22
18
15
12
12
8
7

Tablo 1 incelendiğinde 4+4+4 eğitim sistem değişikliğinin 5. sınıf öğrencilerinin derslerine
ilişkin sorunlar çerçevesinde öğretmen görüşleri daha çok ders kitabında etkinliğin az olmasına
ilişkindir. Öğretmenlerden bazıları (4+4+4) sistem değişikliğinin 5. sınıf öğrencilerine derslerle ilgili
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olarak yaşanan sorunlar çerçevesinde, ders kitaplarındaki etkinlik kısımlarının az olmasını aşağıdaki
şekilde ifade etmişlerdir.
B. Öğrenci Görüşleri
Tablo 2. Derslerle ilgili öğrenci görüşleri
Görüş

Frekans

Branş derslerindeki yaşanan zorluk
Ders saatinin fazla olması

35
32

Derslerde sıkılma
Ders içindeki etkinliklerin az olması

28
18

Tablo 2 incelendiğinde, öğrenciler derslerle ilgili yaşanan sorunlara ilişkin görüşlerini ifade
etmiştir. Öğrencilerden 32 tanesi görüşlerinde en çok Matematik, Fen Bilgisi, İngilizce derslerinde
zorlandığını ifade etmiştir.
C. Veli Görüşleri
Tablo 3. Derslerle ilgili veli görüşleri
Görüş
Ders programıyla ilgili sorun

Frekans
12

Branş dersleriyle ilgili sorun
Seçmeli ders sorunu

8
7

Tablo 3’te 4+4+4 eğitim sistem değişikliğinin 5.sınıf öğrencilerine etkisine yönelik, derslerle
ilgili yaşanan sorunlar kapsamında veli görüşleri yer almaktadır.
2.2. Öğretmenlerle İlgili Sorunlar
A. Öğretmen Görüşleri
Tablo 4. Öğretmenlerle İlgili Yaşanan Sorunlar- Öğretmen Görüşleri
Görüş

Frekans

5. sınıf öğrencilerinin birebir ilgi istemeleri sorunu

27

Disiplini sağlayamama sorunu
Öğrenci seviyelerine inmekteki sorun

22
19

5. sınıf öğrencilerinin geçen yılki sınıf öğretmenlerine alışmış olma sorunu

13

Tablo 4’te görüldüğü üzere, 5. sınıf öğrencilerinin sistem (4+4+4) değişikliği sonrasında
öğretmenlerle ilgili çeşitli sorunlar yaşadığı öğretmen katılımcılar tarafından belirtilmiştir.
Öğretmenlerin görüşleri incelendiğinde öğretmenlerle ilgili yaşanan sorunlara yönelik 5.sınıf
öğrencilerinin birebir ilgi istemeleri sorunu (f=27) öne çıkmaktadır.
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B. Öğrenci Görüşleri
Tablo 5. Öğretmenlerle İlgili Yaşanan Sorunlar- Öğrenci Görüşleri
Görüş

Frekans

Branş öğretmenlerine alışamama sorunu
Öğrencinin geçen yılki sınıf öğretmenini arama sorunu
Sınıf öğretmenlerinin tavrıyla ilgili sorun

33
27
20

Tablo 5’te 4+4+4 eğitim sistem değişikliğinin 5.sınıf öğrencilerine etkisine yönelik
öğretmenlerle ilgili yaşanan sorunlar kapsamında öğrenci görüşleri yer almaktadır. Öğrenciler, 4+4+4
eğitim sistem değişikliğinin 5. sınıf öğrencilerini etkilemesiyle ilgili öğretmenlerle ilgili yaşanan
sorunlar kapsamında branş öğretmenlerine alışamamaya ilişkin 33 görüş belirtmiştir.
C. Veli Görüşleri
Veliler, 5.snıf öğrencilerinin 4+4+4 eğitim sistem değişikliğinden etkilenmesine ilişkin
öğretmenlerle ilgili yaşanan sorunlara ilişkin sadece sınıf öğretmeni kavramının ortadan kalkması
sorununa ilişkin görüşlerini belirtmişlerdir.
2.3. Akranlarla İlgili Sorunlar
A. Öğretmen Görüşleri
Tablo 6. Akranlarla İlgili Sorunlar – Öğretmen Görüşleri
Görüş

Frekans

1.Üst sınıftaki öğrencilerle uyum sorunu

26

2. Beşinci Sınıf öğrencilerinin arkadaş ortamına alışamaması

19

Tablo 6’da 4+4+4 eğitim sistem değişikliğinin 5.sınıf öğrencilerine etkisine yönelik akranlarla
ilgili yaşanan sorunlar kapsamında öğretmen görüşlerinden öne çıkanlar yer almaktadır.
B. Öğrenci Görüşleri
Tablo 7. Akranlarla İlgili Sorunlar – Öğrenci Görüşleri
Görüş

Frekans

1.Fiziksel olarak yetersizliğiyle ilgili sorun

12

2.Sınıf içerisindeki anlaşmazlıklar

10

Tablo 7’de Öğrencilerden bazıları, (4+4+4) sistem değişikliğinin 5.sınıf öğrencilerine
akranlarıyla ilgili olarak yaşanan sorunlar çerçevesinde, fiziksel olarak yetersizliğe ilişkin görüşlerini
aşağıdaki şekilde ifade etmişlerdir

331

X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Nevşehir / 2018

C. Veli Görüşleri
Veliler 5.sınıftaki öğrencilerinin akranlarla yaşadığı sorunlara sadece arkadaş değişikliğinin
etkili olduğu sorunuyla ilgili görüşlerini belirtmiştir.
Yönetimle İlgili Sorunlar
A.Öğretmen Görüşler
Tablo 8. Yönetimle İlgili Sorunlar – Öğretmen Görüşleri
Görüş

Frekans

Fiziki olarak yetersizliklerin olması sorunu
Giriş-çıkış saatlerindeki sorun

23
17

Tablo 8’de öğretmenler eğitim sistem değişikliğinin (4+4+4) 5.sınıf öğrencilerine yönetimle
ilgili sorunlar içerisinde en fazla fiziki olarak yetersizlik sorununa ilişkin görüşlerini belirtmiştir.
Öğretmenlerin fiziki olarak yetersizliklerin olması sorunu çerçevesinde sınıfların kalabalık olması,
fiziki alan yetersizliği, tuvalet ve lavabo yetersizliği gibi sorunlara değindikleri görülmüştür.
B.Öğrenci Görüşleri
Öğrenciler (15), yönetimle ilgili sorunlara sadece okul müdür veya müdür yardımcılarının
isteklerini önemsememeleri soruna ilişkin görüşlerini belirtmiştir.
C.Veli Görüşleri
4+4+4 eğitim sistemi değişikliğinin 5. Sınıf öğrencilerini etkilemesi yönetimle ilgili yaşanan
sorunlara ilişkin veliler görüşlerini belirtmiştir. Velilerin 12 tanesi yönetimle ilgili yaşanan sorunlara
veli bilgilendirme toplantısının yapılmaması sorununa ilişkin görüş bilirmiştir.
Diğer Sorunlar
A.Öğretmen Görüşleri
4+4+4 sistem değişikliğinin 5. sınıf öğrencilerini etkilemesi diğer sorunlarına ilişkin 32
öğretmen ikili eğitimin sorun olduğunu belirtmiştir.
B.Veli Görüşleri
4+4+4 eğitim sistemi değişikliğinin 5. Sınıf öğrencilerini etkilemesi diğer sorunlara ilişkin
veliler görüşlerini belirtmiştir. Velilerin 10 tanesi diğer sorunlara okul yerinin değişmesi sorununa
ilişkin görüş bilirmiştir.
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TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER
TARTIŞMA
4+4+4 eğitim sisteminin derslerle ilgili yaşanan sorunlara ilişkin bulgularda 5.sınıf
öğrencilerinin branş derslerinde zorluk yaşadığı ve geçen yıla göre bu derslerdeki akademik
başarısının düştüğü belirtilmektedir. Öğrencilerin geçen yıla göre branş derslerini anlamakta
zorlandıkları, öğretmenlerin belirttiği görüşler neticesinde bazı branş derslerindeki başarısının düştüğü
sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuç, Cerit, Akgün, Yıldız ve Soysal (2014)’ın yapmış oldukları
çalışmadaki bulgularla paralellik göstermektedir. Çalışmada, 5.sınıf öğrencilerinin branş derslerinde
geçen yıla göre genel bir düşüş vardır, sonucu belirtilmiştir. Bu sonuç, araştırmamızın bulgularını
desteklemektedir. Benzer şekilde Başaran (2016)’ın yaptığı çalışmada, öğretmenlerin sistemi başarısız
bulduğu ve öğrencilerin akademik başarılarına bir katkı sağlamayacağı sonucuna ulaşmıştır. Özenç,
Özcan, Güçlü ve Güney (2016)’in yaptıkları çalışmada ise 5.sınıfa giden öğrencilerin geçen yılki ders
başarılarının bu yılki ders başarılarına oranla daha yüksek olduğu sonucuna ulaşmıştır. Diğer bir
çalışma TEGV ve ERG (2014)’nin 4+4+4 eğitim sistemini incelediği raporda 2011-2012 ve 20122013 eğitim öğretim yıllarında 5.sınıf öğrencilerinin branş derslerindeki (Matematik, Fen, Türkçe ve
İngilizce) notları karşılaştırıldığında 2012-2013 eğitim-öğretim sezonunda eğitim sisteminin
değişmesiyle birlikte önemli ölçüde düşüş olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada öğretmenler
ve öğrenciler, Matematik, Fen ve Tek., Türkçe, Sosyal B. ve İngilizce derslerinde öğrencilerin
anlamada zorluk çektiğini, bunun da öğrencinin derslerdeki başarısını düşürdüğünü belirtmişlerdir.
İlgili çalışmaların sonuçları bu araştırmanın sonuçlarıyla benzerlik göstermektedir.
Öğretmen, öğrenci ve velilerin görüşlerinden elde edilen bulgularda ders saatinin fazla olması;
öğrencinin son ders saatlerinde iyice yorulmasına sebep olduğu sonucunu ortaya çıkarmıştır.
Araştırmadaki katılımcıların çoğunun bu görüşe katıldığını belirtmiş olması 5.sınıf öğrencilerini bu
durumun etkilediğini göstermektedir. Araştırmadaki sonuçlarla benzer olarak Epçapan (2014)’ın
yapmış olduğu araştırmanın sonuçlarında, 5.sınıf öğrencilerinin ders yükünün öğrencilere fazla
gelmesi öğrencileri olumsuz etkilemektedir, şeklinde belirtilmektedir. Aynı çalışmada 8 saat ders
saatinin 5.sınıfa giden bir öğrenciyi fiziksel açıdan ve zihinsel açıdan yorgunluğa ulaştırdığı için
etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Örs, Erdoğan ve Kipici (2013)’nin yaptıkları çalışmanın sonuçları
içerisinde ders yükünün fazla olması 5.sınıfa giden öğrencinin başarısını etkilediği sonucu
araştırmayla benzerlik göstermektedir. Çam (2015)’ın çalışmasında ise ders sayısının fazla olmasından
dolayı derslere başlama ve bitiş saatlerinin erken başlaması ve geç bitmesi olumsuzluk olarak
değerlendirilmiştir. Özenç ve ark. (2016)’nın çalışmasında ders sayısının öğrencinin öğrenmeyi
gerçekleştirmede bir engel olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Memişoğlu ve İsmetoğlu (2013)’nun
çalışmasında haftalık ders saatinin fazla olduğu belirtilen sonuçlar içerisinde yer almaktadır. Yapılan
araştırma sonuçları, araştırma sonuçlarıyla karşılaştırıldığında bir farklılık görülmemektedir.
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Yapılan bu araştırmanın sonuçları ile alanda yapılan benzer araştırmaların sonuçlarına
bakıldığında; benzer sorunlara farklı paydaşların görüşleriyle değinildiği ve sorunların birbirine benzer
mahiyette olduğu görülmektedir. Dolayısıyla 4+4+4 sistemiyle gerçekleştirilen değişiklikten 5. Sınıf
öğrencilerinin olumsuz etkilendikleri görülmektedir.
SONUÇLAR

•

Öğretmenler, 5.sınıf öğrencilerinin yeni sistemle birlikte değişen ders içeriklerinin ve
düzeylerinin yetersiz geldiğini düşünmektedirler.

•

Yeni sistemle birlikte artan ders sayısının 5. sınıftaki öğrencileri olumsuz etkilemiştir.

•

Öğrencilerin, ilkokul seviyesinde olmalarından dolayı davranışları yönüyle diğer
arkadaşlarını derslerde uyum açısından etkilemektedir.

•

Sınıf öğretmenlerine alışan öğrencilerin branş öğretmenlerine alışmasında buna bağlı
olarak da akademik başarının düşme sorunu yaratmaktadır.

•

Sistem değişikliğiyle zorunlu hale gelen seçmeli derslerin verimli geçmediğine ve ders
seçiminde sorun olduğu düşünülmüştür.

•

Öğretmenler, yeni sistemle ortaokul kademesine geçmek zorunda kalan 5. sınıf
öğrencilerinin davranışları, zihinsel gelişimi açısından ortaokul kademesine uygun
olmadığı görüşündedir.

•

5. sınıftaki öğrencilerin ortaokul kademesinde olmasından dolayı üst sınıftaki
öğrencilerin olumsuz davranışlarına maruz kalıp etkilendiği görüşünü sahiptirler.

•

4+4+4 sistem değişikliğinin okulların fiziki açıdan yetersiz kalmasına sebebiyet
vermesi 5. sınıfa giden öğrencinin kalabalık sınıflarda eğitim görmesi, yetersiz WC,
lavabo kullanımı açısından etkilendiği görülmektedir.
ÖNERİLER
5.sınıf öğrencilerinin 4+4+4 sistem değişikliğinden etkilenmelerini öğretmen, öğrenci ve veli

boyutundaki görüşlerini ortaya koymaya çalışan bu araştırmada, ulaşılan sonuçlar doğrultusunda
aşağıdaki öneriler belirtilmiştir:

•

Branş öğretmenlerine 5.sınıf öğrencileriyle ders içi iletişimleri hakkında hizmet içi
eğitim verilmelidir.

•

5. sınıf öğrencilerine ait ders kitaplarında etkinlik ve görsel içerik konuları artırılmalı
ve öğrencilerin seviyelerine göre düzenlenmelidir.
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•

Öğrencileri etkileyecek sistem değişiklikleri veya sistemdeki aksaklıklar ülke
genelinde ya da bölgesel olarak öğretmenlerden görüş alınarak yapılmalıdır.

•

Eğitimin bir parçası olan velilere belli aralıklarla bilgilendirme seminerleri veya
toplantıları yapılmalıdır.

•

Seçmeli dersler, zorunlu seçmeli ders olmaktan çıkartılmalıdır.

•

Okuldaki veya sınıftaki rehberlik hizmetlerinin daha üst seviyelere çıkarılması için
düzenlemeler yapılmalıdır.

•

Haftalık ders saatlerinin sayısı 5.sınıflarda düşürülmelidir.

•

Yöneticilere hizmet içi eğitim ve sistem değişikliğinin nasıl uygulanacağı hakkında
detaylı eğitimler verilmelidir.

•

Eğitim sisteminde yapılacak olan değişimlerin araştırma ve geliştirme çalışmalarının
çok iyi bir şekilde yapılması gerekmektedir. Eğitim sistemi ülke olarak geleceği
şekillendiren bir sistem olmasından dolayı değişimler, yenilikler tabandan gelen
sorunlardan haberdar olarak ve herkesin görüşleri alınarak yapılmalıdır ve başarılı bir
yapı bu şekilde oluşturulmalıdır.
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ÖZET
Bu çalışmanın amacı, okul yöneticilerinin personel güçlendirmede etkili olan rollerini tespit ederek,
yeterliliklerini geliştirebilme yollarını belirlemektir. Araştırma deseni olarak, durum çalışması modeli tercih
edilmiştir. Çalışma grubunu, Elazığ il merkezinde bulunan ilkokullarda görevli 38 öğretmen oluşturmaktadır.
Araştırmanın sonuçlarına göre, çağın şartlarına ayak uydurabilecek bir okul için en başta personelin
güçlendirilmesi gerekmektedir. Bu güçlendirme çalışmaları, yönetici açısından gerekli sorumlulukların personele
verilmesi ve uygun bir vizyon ve misyonun belirlenerek uygulamaya geçilmesi yolu ile yapılabilirken, öğretmen
açısından sorumluluk almaktan korkmadan, işbirliği içinde çalışarak gerçekleştirilebilecektir. Personel
güçlendirmede okul yöneticilerine büyük sorumluluklar düşmektedir. Katılımcı görüşlerine göre çağı takip eden,
vizyoner, ileri görüşlü, çağın şartlarına göre kendini sürekli yenileyen ve personelini bu konuda teşvik eden
müdürlerin bu sayede personellerini daha da güçlendirebilecekleri söylenebilir. Araştırma kapsamındaki
öğretmenlerin görüşlerine göre, okul yöneticilerinin yönetim yeterliliklerini geliştirebilmeleri için alacakları
hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimlerin daha çok diğer ülkelerdeki gibi staj, kurs ya da lisansüstü eğitim yoluyla
olabileceği ve bu eğitimlerin değişime ve sorunlara yönelik olması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar kavramlar: Okul, personel güçlendirme, yönetici

ABSTRACT
The purpose of this study is to identify ways in which school administrators can improve their
competencies by identifying roles that are effective in staff empowerment. As a research design, it is preferred to
choose an case study model. The working group constitutes 38 teachers in elementary schools in Elazığ province
center. According to the results of the research, for a school that can keep up with the requirements of the times,
the staff must first be strengthened. These empowerment efforts can be accomplished by cooperating without
fear of taking responsibility for the teacher, as the responsibilities required for the manager are given to the
personnel and an appropriate vision and mission can be determined and implemented. School administrators
have great responsibilities when empowering staff. According to the participant's opinions, it can be said that
managers who are following the vision, visionary, forward-thinking, renewing themselves according to the
conditions of the times and encouraging their personnel in this way, According to the opinions of the researchers
in the research, it has been reached that the pre-service and in-service trainings that school administrators can
take to improve their managerial competence can be through internship, course or post-graduate training as in
other countries and these trainings should be directed to change and problems.
Keyword: School, Value, personnel empowerment, administrator.
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GİRİŞ
Bilginin kısa sürede ikiye katlandığı günümüz şartlarında değişim, kaçınılmaz bir gelişim
durumudur. Bu amaç ile yapılacak bazı değişiklikler, hem sosyal hayatta bizler için hem de iş
hayatında örgütler için büyük önem arz etmektedir. Özellikle işletmeler, çağın gelişen şartlarına karşı,
yapılarında, sistemlerinde ve çalışma şekillerinde bir takım değişikliklere gitmek zorunda
kalmaktadırlar (Keskin, 2005). Bu değişiklikler ise daha çok örgütlerin bel kemiğini oluşturan insan
kaynakları üzerinde şekillenmektedir.
Küresel değişme, uluslararası rekabet, bilgi ve teknolojideki gelişmeler ve müşteri
beklentilerindeki farklılaşmalarla birlikte yaşanan birçok değişim ve gelişim, örgütlerde insan
kaynaklarının önemini arttırmış ve örgütler için insan kavramı giderek ön plana çıkmaya başlamıştır
(Akçakaya, 2010). Bu gelişmelerle birlikte örgütler, çalışanlarını güçlendirme yoluna gitmekte,
personelin girişimcilik ve yaratıcılık rollerinden yararlanarak rekabet ortamında yer almaya
çalışmaktadırlar. Modern bir yönetim tekniği olan personel güçlendirme anlayışı, örgüt adına karar
alıp bu kararı uygulayabilecek vasıflara sahip bir çalışana olan ihtiyaçtan (Dalay, 2002) ve örgütlerin
yenilik ve esneklik arayışı ile birlikte ortaya çıkmıştır (Çuhadar, 2005).
Personel güçlendirme ile, örgütte problem oluşmadan problemi oluşturacak etkenlerin kontrol
altına alınması, oluşan sorunlara daha hızlı cevap verme ve bu sayede rekabet ortamının içinde güçlü
bir şekilde var olunması hedeflenmektedir. Personel güçlendirme kavramı, modern yönetim
uygulamaları arasında gittikçe önemi artan kavramlardan birisi olarak dikkat çekmektedir (Akçakaya,
2010; Genç, 2004).
Personel güçlendirme kavramının literatürde birçok tanımı yer almaktadır. Koçel (2005)’ e
göre personel güçlendirme, ekip çalışması yolu ile kişilerin yetkilerini arttırma ve kişisel bir gelişim
süreci iken, Ataman (2002), personel güçlendirmeyi, çalışanların faaliyet gösterdikleri alanda
kimseden onay almadan karar verebilme gücü olarak tanımlamıştır. Çuhadar’ın (2005) aktarımlarına
göre, Conrad (1999) ise personel güçlendirmeyi, “kazan kazan tekniği” olarak adlandırmış ve hem
örgüt için hem de çalışan için faydalarına değinmiştir. Personel güçlendirmede önemli olan, personelin
kendini güçlü hissetmesi ve bu gücünü özgürce kullanabilmesidir (Oudtshoom ve Thomas, 1995).
Örgütsel başarı, günümüz şartlarında gücün ne kadarının çalışanlara aktarılabildiğine ilişkin başarıdır
(Akdemir, 1996). Bu güç ise, tanımlardan da anlaşılacağı üzere, karar verme gücünün yönetimde
olmayanlara da verilmesi (Cunningham vd., 1996), bir bakıma yetkinin paylaşılmasıdır. Personel
güçlendirme, çalışanların yetkilerini arttırarak, bu yetki sınırları içerisinde çalışabilmeleri için
yardımlaşma, paylaşma ve ekip çalışması kavramlarını ön plana çıkarır (Ataman, 2002). İşi ile ilgili
karar veren personel, kişisel gelişmeyi de öğrenecektir (Go vd., 1996; London vd., 1999). Personel
güçlendirmenin yetki devri ile ilgili bir boyutu da bulunmaktadır. Fakat buradaki durum yetki
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devrinden biraz farklıdır. Yetki devrinde yönetici, kanunlarla kendine verilen karar verme yetkisini
daha iyi sonuçlar elde edilebilmesi için belirli şartlarla astına devreder. Personel güçlendirmede ise
kişi bu alanda uzmandır ve yaptığı işin sahibidir. Yetki devrinde sorumluluk yine yetkiyi
devredenindir fakat personel güçlendirmede sorumluluk personele aittir (Çuhadar, 2005; Bolat, 2003).
Personel güçlendirmeye, personelin yetki ve sorumluluğunun artışı olarak bakan Çavuş ve
Akgemci (2008)’ye göre, personel güçlendirme (empowerment) kavramı günümüz işletmelerinde en
önemli rekabet aracı olan insan kaynağından en yüksek verimim alınabilmesi için bir zorunluluk
oluşturmaktadır. İşletmenin başarıya ulaşabilmesi için bütün personelin katılımının sağlanması
gerekmektedir.
Çalışanlarının yanı sıra, girdisi ve çıktısı da insan olan, bireylerin eğitiminde, gelişiminde ve
topluma hazırlanmasında en önemli yere sahip kurumların başında gelen okullarda personel
güçlendirme kavramı daha önemli bir hale gelmektedir. Okullarda güçlendirilmiş bir personel,
hedeflere ulaşmada çıtayı daha da ilerilere taşıyacaktır. Okulları değişen toplumun ihtiyaçlarına cevap
verebilir hale getirebilmek için okulların güçlendirilmesi kavramına dikkat çeken Cafoğlu (1995), bu
güçlendirmeyi okullardaki personel güçlendirme ile ilişkilendirmiş ve ortak kültür kavramı üzerinde
durmuştur.

Cafoğlu’na göre okullarda, insanların birbirlerine nasıl davranacaklarını, okulun

değerlerini ve mesleği icra etme yollarını içeren bir kurum kültürü vardır. Okuldaki personel bu kültür
etrafında birleşir ve bu kültürü paylaşarak aslında birbirleri ile olan beraberliklerini de paylaşarak
farklı bir kimlik kazanırlar. Lezotte (1992) ise okullardaki personel güçlendirmeyi yetki paylaşımı
kavramı ile ilişkilendirerek okul müdürünün karar verme sürecine öğretmeni de dâhil etmesi
gerektiğini, bu sayede problemlerin daha rahat bir şekilde çözülebileceğini belirtmiştir. Görev, yetki ve
sorumluluk kendinde toplandığı bilincinde olan bir personel, kendine güvenecek ve kendini daha rahat
bir şekilde geliştirecektir. Bu sayede hem örgüt, hem yönetici hem de personel kazanacaktır
(Akçakaya, 2010).
Personel güçlendirme, örgütlerdeki karar verme sürecinin merkezden uzaklaştırılarak
dağıtılmasıdır. Bu sayede yöneticiler, çalışanlara daha çok takdir hakkı ve yetki sağlamaktadırlar
(Brymer, 1991). Ayrıca personel güçlendirme ile sorumluluk da gelişmektedir. Güçlendirilmiş
bireyler, yaptıkları işlerin kendilerine ait olduğunu hissettikleri için sonuçlarının da kendilerine ait
olduğunu düşünürler. Bu bakımdan daha fazla sorumluluk üstlenmiş olurlar. Sonuçta, örgüt içindeki
işlevleri artar ve işlerine daha da bağlanırlar (Çuhadar, 2005). Baltaş (2001)’a göre ise personel
güçlendirmenin faydaları şu şekilde sıralanabilir:
•

Çalışanlar daha fazla sorumluluk alır.

•

Sorumluluk üstlenen çalışan, işi daha kısa süre içinde ve daha kaliteli bir şekilde yapar.

•

İşbirliği ve paylaşma duygusu gelişir.
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•

İşten alınan tatmin artar.

•

Daha önemli işleri halledebilmek için yöneticilere zaman kazandırır.

•

Maddi olarak tasarruf sağlanır.

•

İş verimi artar.
Literatür incelendiğinde, bu kadar faydalı bir kavram olan personel güçlendirmenin okullar

üzerindeki etkilerine ve okullarda yürütülen personel güçlendirme çalışmalarına yönelik çalışmaların
eksikliği dikkat çekmektedir. Bu bakımdan araştırmanın literatüre katkı sağlayacağı umulmaktadır.
Okullarda personel güçlendirmenin öneminin belirlenmesi ve yöneticilerin personel güçlendirme
rollerinin tespit edilmesi amacı ile yapılan araştırmada aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır:
1. Güçlü bir okul için personel güçlendirmenin önemi nedir?
2. Okuldaki personel nasıl güçlendirilir?
3. Personel güçlendirmede okul yöneticisinin sahip olması gereken özellikler neler olmalıdır?
4. Yöneticinin personel güçlendirme rolü bağlamında alacağı hizmet öncesi ve hizmet içi
eğitimin gerekliliğine inanıyor musunuz? Nasıl bir yol izlenebilir?
YÖNTEM
Okullarda personel güçlendirmenin öneminin belirlenmesi ve yöneticilerin personel
güçlendirme rollerinin tespit edilmesi amacıyla yapılan bu araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden
durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Durum çalışmasının en belirgin özelliği, güncel bir olgu, olay,
durum, birey ve gruplar üzerinde odaklanıp derinlemesine incelemeye çalışmasıdır (Ekiz, 2003, s.27).
Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubunu evren içerisinden küme örnekleme yoluyla belirlenen, 20172018 eğitim-öğretim yılında Elazığ il merkezinde bulunan ilkokullarda görev yapan 38 öğretmen
oluşturmaktadır. Küme örnekleme, evrenden bütün elemanlarıyla eşit şekilde seçilme şansına sahip
olan kümeler üzerinde yapılır (Karasar, 1995: 114). Öğretmenlerden alınan yarı yapılandırılmış
görüşme formlarının hepsi kullanılabilir nitelikte kabul edilerek değerlendirme kapsamına alınmıştır.
Veri Toplama Aracı
Çalışmanın amacı doğrultusunda, öğretmenlerin görüşlerini belirlemeye yönelik olarak
araştırmacılar tarafından üç açık uçlu sorudan oluşan bir görüşme formu oluşturulmuştur. Hazırlanan
görüşme formu, uzman görüşüne başvurularak geçerliği sağlanmaya çalışılmıştır. Uzman görüşleri
(n=2) doğrultusunda son hali verilen görüşme formları öğretmenlere verilmiş, gerekli açıklamalar
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yapılmış ve bu formlardaki sorulara yanıt vermeleri istenmiştir. Öğretmenler tarafından doldurulan bu
görüşme formları araştırmanın temel veri kaynağı olarak kabul edilmiştir.
Verilerin Analizi
Öğretmenlerin görüşleri dikkate alınarak elde edilen verilerin analizinde nitel araştırmaların
çözümlemesinde kullanılan “içerik analizi” yöntemi kullanılmıştır. İçerik analizinde, temelde yapılan
işlem, birbirine benzeyen verileri belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirmek ve bunu
okuyucunun anlayabileceği bir biçimde organize ederek yorumlamaktır. İçerik analizinde temel amaç,
toplanan verileri açıklayabilecek kavramlara ve ilişkilere ulaşmaktır. Bu yolla veriler tanımlanmaya,
verilerin içinde saklı olabilecek gerçekler ortaya çıkarılmaya çalışılır (Yıldırım ve Şimşek, 2011).
Çalışmada ilk olarak görüşme formları üzerinde çözümlemeler yapılmış ve formların her
birine sırayla sayı numarası verilerek her bir soru için bir word belgesi oluşturulmuş ve bilgisayar
ortamına aktarılan yanıtlar istatistiksel veri analiz programı Nvivo 8 (demoversiyonu) paket programı
ile analiz edilmiştir. Öğretmen görüşlerinin analizinde, ifadelerin benzerliğine göre gruplandırmalar
yapılarak temalar oluşturulmuş ve görüşler, uygun temalara yerleştirilmiştir.
Araştırmanın güvenirliliğini ölçmek için, katılımcı görüşlerinin yerleştirildiği temayı temsil
edip etmediğini görebilmek amacıyla uzman görüşüne başvurulmuştur. Bu doğrultuda uzman
tarafından incelenmesi istenen soru formlarından elde edilen yanıtlar ile araştırmacı tarafından
oluşturulan tema listesi, hiçbir yanıt dışarıda kalmayacak şekilde eşleştirilmiştir. Güvenilirliği ölçmek
için Miles ve Huberman’ın (1994) geliştirdiği; Uzlaşma Yüzdesi(P) = Görüş Birliği (Na) / (Görüş
Birliği (Na) + Görüş Ayrılığı (Nd)) X 100 formülü kullanılmıştır. Nitel çalışmalarda, uzman ve
araştırmacı değerlendirmeleri arasındaki uyumun %90 ve üzeri olduğu durumlarda güvenirlik
sağlanmış olmaktadır (Saban, 2008, s.467). Buna göre görüşüne başvurulan uzman sadece yedi ifadeyi
araştırmacılardan farklı bir kategoriye yerleştirmiştir. Bu hesaplamanın ardından araştırmanın
güvenirliği; P = 167 / (167 + 7) X 100 = %95.9 olarak bulunmuştur. Öğretmenlerin görüşleri K1,
K2,…,K38 şeklinde kodlanarak her bir temada dikkat çeken katılımcı görüşlerine doğrudan alıntılarla
yer verilmiştir. Ana tema ve alt temalara ilişkin frekans ve yüzde değerleri de hesaplanmıştır.
BULGULAR VE YORUM
Katılımcılardan güçlü bir okulda personel güçlendirmenin önemi ve personel güçlendirmek
için yapılabileceklere ilişkin görüşleri alınmıştır. Katılımcılardan elde edilen görüşler çerçevesinde
oluşturulan ana tema, temalar ve bu temalara ilişkin kategoriler, şekil 1’de verilmiştir.
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Şekil 1. Personel Güçlendirmeye İlişkin Katılımcı Görüşleri
Şekil 1’e göre araştırmaya katılan öğretmenlerin hepsi (n=38) güçlü bir okul için personel
güçlendirmenin önemli olduğunu düşünmektedirler. Personel güçlendirmek için yapılabileceklere
ilişkin görüşlere bakıldığında ise ilgili görüşlerin sırayla 13 tanesinin sorumluluk verme (%34), 13
tanesinin sorumluluk alma (%34), 9 tanesinin iş birliği (%24) ve 3 tanesinin ise misyon ve vizyon
(%8) kategorilerinde toplandıkları görülmektedir. İlgili görüşlere ilişkin veriler, Tablo 1’de
gösterilmiştir.
Tablo 1. Personel Güçlendirmeye İlişkin Katılımcı Görüşleri
Kategori Adı

f

%

Sorumluluk Verme

13

%34

Sorumluluk Alma

13

%34

İş Birliği

9

%24

Misyon ve Vizyon

3

%8

Katılımcı görüşleri incelendiğinde öğretmenlerin tamamının güçlü bir okulun ancak personel
güçlendirme ile inşa edilebileceğine yönelik görüş belirttikleri görülmektedir. Okul sisteminin
girdisinin, çıktısının ve çalışanının insan olduğu düşünüldüğünde aslında beklenen bir sonucun çıktığı
söylenebilir. Burada önemli olan personelin nasıl güçleneceği ve nasıl güçlendirileceğidir.
Araştırmaya katılan öğretmenler, personel güçlendirme için anahtar kavramın “sorumluluk” olduğu
görüşündedirler. İlgili görüşlerden hareketle gerek yöneticilerin personele sorumluluk verip onları
örgütün vazgeçilmez elemanları olarak hissetmelerini sağlamalarının, gerek ise personelin üzerine
düşen sorumluluğu yerine getirerek örgütün hedeflerini gerçekleştirme çabalarının personeli daha da
güçlendireceği söylenebilir. Ayrıca araştırma sonuçlarına göre işbirliği ve dayanışma içinde işlerin
yürümesi de personeli güçlendirecek faktörler arasında bulunmuştur. Personelin bir aile gibi olumlu
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bir iklimde hep beraber çalışmaları, personele güç vermekte ve bu güç de okula yansımaktadır.
Personel güçlendirme için misyonun ve vizyonun da önemine vurgu yapan katılımcılara göre, kuralına
uygun bir şekilde personel ile belirlenip paylaşılan bir misyon ve vizyon içselleştirilerek buna uygun
bir şekilde hizmet edilirse güçlü personel hedefine daha kolay bir şekilde ulaşılacaktır. Personel
güçlendirmeye ilişkin katılımcı görüşlerinden bazıları, doğrudan alıntı olarak kategorileri ile birlikte
aşağıda verilmiştir.
K3: “Okul müdürleri personellerine sürekli sorumluluk verirse personelin boşa giden zamanı
olmayacak ve kendini geliştirecektir.” (Sorumluluk Verme)
K27: “Öğretmen, sorumluklarının farkında oldukça işe bağlanır, kuruma faydalı olmaya
çalışır ve bu sayede gün geçtikçe güçlenir.” (Sorumluluk Alma)
K15: “Okulda oluşacak olumlu bir kültür ile, paylaşma ile, işbirliği ile kurum daha da
güçlenecek, bu sayede personel de güçlenecektir. Bence güçlü bir personel koordine ile çalışıp
kurumuna faydalı olan personeldir.” (İş Birliği)
K5: “Hepimizin okullarında stratejik planlar ve içlerinde misyon ve vizyon ifadeleri var.
Hangimiz bunun bilincindeyiz? Oysa öğretmenlerle beraber belirlense ve bu misyon ve vizyon
etrafında birleşebilsek eminim hepimiz zaten güçleneceğiz.” (Misyon ve Vizyon)
Personel güçlendirme için yapılması gerekenler belirlendikten sonra, katılımcılardan personel
güçlendirmede okul yöneticisinin sahip olması gereken özelliklere ilişkin görüş belirtmeleri
istenmiştir. Katılımcılardan elde edilen görüşler çerçevesinde oluşturulan tema ve bu temaya bağlı
kategoriler şekil 2’de verilmiştir. Katılımcıların çoğu bu soruda birden fazla görüş belirttikleri için
görüş sayısının katılımcı sayısından fazla olduğu görülmektedir.

Şekil 2. Personel Güçlendirmede Okul Yöneticisinin Sahip Olması Gereken Özellikler
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Şekil 2 incelendiğinde, personel güçlendirmede okul yöneticisinin sahip olması gereken
özellikler sıra ile en çok, vizyoner (n=15, %16), örnek olan (n=13, %14), öğreten (n=12, %13),
yapıcı (n=12, %13), demokratik (n=11, %12), değer veren (n=9, %10), iletişim kuran (n=8, %9),
karara katan (n=7, %8) ve dürüst (n=4, %5) kategorilerinde toplanmıştır. İlgili görüşlere ilişkin
veriler Tablo 2’de de gösterilmiştir.
Tablo 2. Personel Güçlendirmede Okul Yöneticisinin Sahip Olması Gereken Özellikler
Kategori Adı

f

%

Vizyoner
Örnek Olan
Öğreten
Yapıcı

15
13
12
12

%16
%14
%13
%13

Demokratik
Değer Veren
İletişim Kuran
Karara Katan
Dürüst

11
9
8
7
4

%12
%10
%9
%8
%5

Katılımcı görüşleri incelendiğinde çağı takip eden, vizyoner, ileri görüşlü okul müdürlerinin
personel güçlendirmede daha etkili olacakları söylenebilir. Katılımcılar, çağın şartlarına göre
kendilerini sürekli yenileyen ve personelini de bu konuda teşvik eden müdürlerin oluşturacakları
olumlu iklim ile okulun daha da güçleneceği görüşündedirler. Yaptıkları ile, tutarlı davranışları ile
personeline örnek olan, herhangi bir sorunda yıkıcı değil de yapıcı olan, yanlışların doğrularını öğreten
okul müdürlerinin, personeli güçlendirmede daha etkili olduğunu savunan öğretmenlere göre, adalet
kavramı da personel güçlendirmede önemli bir kavramdır. Katılımcı görüşlerine göre demokratik bir
ortama sahip olan okullarda, karşılıklı güven de üst düzeyde olacak ve okulun kültürüne olumlu bir
etkide bulunacaktır. Ayrıca personel ile kurulan olumlu iletişim, onlara verilen değer, personele
kendini değerli ve önemli hissettirerek onları önemli kararlara dahil etmek, kurulan ilişkilerdeki
dürüstlük ve samimiyet de personeli güçlendirmede önemli faktörler arasındadır. Personel
güçlendirmede okul yöneticisinin sahip olması gereken özelliklere ilişkin katılımcı görüşlerinden
bazıları, doğrudan alıntı olarak kategorileri ile birlikte aşağıda verilmiştir.
K14: “Geleceği görmek vizyon demektir. Vizyon sahibi bir yönetici, personeline gerekli gücü
ve azmi de zaten verecektir.” (Vizyoner)
K5: “Öncelikle okul müdürünün gerekli vasıflara sahip olması ve her zaman bunu personeline
karşı hareketleri ile sergilemesi gerekmektedir.” (Örnek Olan)
K37: “Eğer okul müdürleri her alanda kendini geliştirmiş ve bilgili olurlarsa bence bu
bilgilerini personelleri ile paylaşabilirler. Bu sayede daha güçlü bir ortam oluşmuş olur.”
(Öğreten)
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K23: “Bence idare ile öğretmenin arasındaki mesafe kalkmalı. İdareciler öğretmene yönelik
daha olumlu bir tutum içine girerlerse, ortam yumuşar ve kendini güvende hisseden öğretmen
kendini daha da güçlendirerek okula daha faydalı olur.” (Yapıcı)
K18: “Herkesin kendini rahatça ama saygı kuralları çerçevesinde ifade ettiği, karşılıklı
fikirlere saygı duyulan bir ortamda çalışan personel, daha güçlenecektir.” (Demokratik)
K1: “Personelin gerçekten işine dört elle sarılıp, okula faydalı olabilmesi için öncelikle
yöneticilerin o personele kendini değerli ve önemli hissettirmeleri gerekmektedir.” (Değer
Veren)
K11: “İdare ile öğretmenler arasında duvar olmamalı, saygı çerçevesi içinde fikirler hür bir
şekilde iletilmeli ve görüşler alınabilmelidir. İletişim her zaman karşılıklı işlemelidir.”
(İletişim)
K38: “Alınan hiçbir kararda öğretmene danışılmamaktadır. Bunlar ne düşünüyor, fikirleri
nedir diye görüş alan maalesef yok. Belki alınan kararlara öğretmenler de katılsa daha
mantıklı kararlar alınıp, bu kararlar bizleri daha da güçlendirecektir.” (Karara Katan)
K13: “Bir insanın diğeri ile olan husumetini okuldaki işlere yansıtması gerçekten çok çirkin
bir davranıştır. Arkadan kuyu kazılması yerine, idarecilerimiz öğretmenlere karşı dürüst
olsalar, okulda personelde eğitimde güçlenir. Okulu oluşturan her şey bence aramızdaki
bağdır.” (Dürüst)
Ülkemizi ve milletimizi daha da güçlendirecek nesillerimizin yetişmesinde temel niteliğinde
olan okulların güçlenmesinde yöneticilerine büyük sorumluluklar düşmektedir. Geliştirmek için ise
önce gelişmek gerekmektedir. Bu bakımdan araştırmanın devamında katılımcılardan, yöneticinin
gelişimleri açısından hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimlerin önemi ve yönetici geliştirme konusunda
yapılabileceklere ilişkin görüş belirtmeleri istenmiştir. Katılımcılardan elde edilen görüşler
çerçevesinde oluşturulan tema ve bu temaya bağlı kategoriler şekil 3’te verilmiştir.

Şekil 3. Personel Güçlendirmede Yöneticinin Alması Gereken Hizmet Öncesi ve Hizmet İçi Eğitim
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Şekil 3 incelendiğinde katılımcılara göre, okul yöneticilerinin hizmet öncesi ve hizmet içi
eğitim kapsamında sıkı bir eğitimden geçmeleri gerekmektedir. Bu eğitimlerin kapsamına yönelik
görüşler ise en çok staj (n=12, %32), değişime yönelik (n=11, %29), kurslar (n=7, %18), sorunlara
yönelik (n=4, %11) ve lisansüstü (n=3, %8) kategorilerinde toplanmıştır. Ayrıca 1 katılımcı da
yöneticilere yönelik hizmet öncesi ve hizmet içi eğitime gerek olmadığı yönünde görüş (% 2)
belirtmiştir. İlgili görüşlere ilişkin veriler Tablo 3’te de gösterilmiştir.
Tablo 3. Personel Güçlendirmede Yöneticinin Alması Gereken Hizmet Öncesi ve Hizmet İçi Eğitim
Gereklidir

Gerek Yok

Kategori Adı

f

%

Kategori Adı

f

%

Staj

12

%32

Gerek Yok

1

%2

Değişime Yönelik

11

%29

Kurslar

7

%18

Sorunlara Yönelik

4

%11

Lisansüstü

3

%8

Katılımcı görüşleri incelendiğinde öğretmenlerin, yöneticilerin eğitimlerini bir zorunluluk
olarak gördükleri söylenebilir. Fakat burada önemli olan eğitimlerin amaçlarına uygun olarak
yapılmalarıdır. Katılımcılara göre bu eğitimler uzman kişilerce planlanmalıdır. Uzman kişiler, çağın
şartlarına uygun olarak, değişime yönelik, yeniliklere yönelik planlayacakları eğitimler ile önceden
yöneticiye, dolayısıyla da okul personeline faydalı olacaklardır. Ayrıca katılımcı görüşlerine göre bu
planlama yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlardan birisi de işlenecek konuların, sorunların
çözümüne yönelik olması ve gereksiz, sıkıcı, faydasız konuların kapsam dışında bırakılmasıdır.
Katılımcılar, okul yöneticilerine yönelik yapılacak eğitim türlerine de örnekler vermişlerdir. İlgili
görüşlere göre müdürlere yönelik açılacak kursların yanında yöneticiliğe hazırlık aşamasında diğer
bazı ülkelerde olduğu gibi lisansüstü eğitimler verilebilir ve başka bir okulda ya da kendi okulunda
müdür adayları stajyer olarak görevlendirilebilir. Personel güçlendirmede yöneticinin alması gereken
hizmet öncesi ve hizmet içi eğitime ilişkin katılımcı görüşlerinden bazıları, doğrudan alıntı olarak
kategorileri ile birlikte aşağıda verilmiştir.
K7: “Diğer ülkelerdeki gibi müdürler müdür olmadan okullarda bilgili bir yöneticinin
himayesinde staj görseler bence daha faydalı olurlar.” (Staj)
K33: “Alınacak, verilecek eğitimler sadece zamanı doldurmaya yönelik değil, sadece değişime
ve gelişime yönelik olmalıdır.
K15: “Alınan eğitimler nasıl planlanıyor bilmiyorum ama kesinlikle sorunlar çözülmüyor.
Belki bir anket yapılıp hangi sorunlar yaşanıyorsa bir daha yaşanmaması için bazı çözüm
yollarını içeren eğitimler verilebilir.” (Sorunlara Yönelik)
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K36: “Yöneticilik çok önemli bir meslektir ve bence öğretmenlikten ayrılmalıdır. Lisanstan
sonra yüksek lisans ve doktora derecesine sahip bilgili ve becerikli kişiler bu işi yürütmelidir.”
(Lisansüstü)
K8: “Bir okulu yönetmek için eğitim almaya gerek yok, sorunlarla karşılaşa karşılaşa insan
pişe pişe bu sorunu ortadan kaldıracaktır.” (Gerek Yok)
SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER
Araştırma ile elde edilen bulgulara göre, katılımcıların hepsi güçlü bir okul inşa etmek için
önce güçlü bir personele ihtiyaç olduğu görüşündedirler. Gürbüz ve arkadaşlarına göre de (2013: 799)
işletmeler eğer büyümek istiyorlarsa önce personellerini güçlendirmeli ve işe olan bağlılıklarını
arttırmak için güçlendirilecek personelin istekliliğine ve kapasitesine dikkat etmelilerdir.
Öğretmeninden idarecisine, görevlisine kadar tüm personelin güçlü olduğu bir okul, aldığı güç ile daha
da güçlenecektir. Günün değişen şartlarında, değişikliklerle, gelişimlerle, farklılıklarla mücadele
etmesi gereken eğitim kurumlarının belki de en önemlisi olan okulun bu güçlüklerle mücadelesi ancak
personelinden elde edeceği güç ile olacaktır.
Personel güçlendirme kavramı, örgüt kültüründe oldukça önemli bir yere sahiptir. Öyle ki,
literatürde personel güçlendirme, örgütsel bağlılık ve tükenmişlik kavramları arasındaki ilişki ile ilgili
yapılan araştırmalar neticesinde alınan sonuçlara göre, personel güçlendirme kavramının tükenmişlik
kavramı ile negatif yönde bir ilişkisinin olduğu, örgüte bağlılık noktasında güçlü personelin örgüte
daha da bağlandığı tespit edilmiştir (Polat vd, 2010; Batman ve Mesci, 2012; Ulutaş, 2018). Önemi
araştırmalarca da desteklenen personel güçlendirme için birçok strateji ve yöntem bulunmaktadır.
Örneğin, bazı araştırmalarda personel güçlendirme için yenilikçilik, çalışana verilen değer,
motivasyon, misyon ve vizyon kavramlarından, (Çavuş ve Akgemci, 2008; Demirbilek ve Türkan,
2008) bazı araştırmalarda ise yaratıcılık ve sorumluluk kavramlarından (Çavuş, 2006; Kerse ve
Karabey, 2014; Tetik, 2015; Giderler, 2015) sıklıkla bahsedilmiştir. İlgili araştırmalarda da
çalışmamızda olduğu gibi personel güçlendirme, yeni dünyaya ayak uydurabilmek için vazgeçilmez
kavramlardan birisi olarak görülmektedir. Zaten değişim için, gelişim için bu kadar önemli bir kavram
olan personel güçlendirmenin, yenilikçilik, misyon ve vizyon kavramları ile alakalı olmaması
düşünülemezdir. Yeni fikirlerin konuşulup tartışıldığı, yaratıcılığın desteklendiği, çalışanına değer
verildiği, sorumluluk bilincinin gelişerek personelin kurumuna karşı kendini borçlu hissettiği bir
örgütte, personel güçlenecek ve dolayısıyla örgüt de güçlenecektir. Araştırmamızda ise personel
güçlendirmenin sahası okul olarak belirlenmiş ve okuldaki personeli güçlendirme yöntemleri
arasından en çok işbirliği, sorumluluk, misyon ve vizyon kavramları ile ilgili sonuçlar ortaya çıkmıştır.
Katılımcılar, güçlü bir personelin oluşması için, yenilikçi bir ruhun ve gelişen sorumluluk bilincinin
yanı sıra işbirliği kavramının da oldukça önemli olduğuna vurgu yapmışlar ve işbirliğinin örgütte aile
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kavramını oluşturduğunu, bu sayede okulda olumlu bir kurum kültürünün oluştuğu yönünde görüş
belirtmişlerdir.
Okulda, işlerin ve personelin koordinasyonunda en önemli rolü yöneticilere veren
katılımcılara göre, okul yöneticisinin personel güçlendirmede çok önemli rolleri vardır. Bu rollerin
başında yeniliğe açıklık, ileriyi görmek kavramlarıyla alakalı olan vizyonerlik rolü gelmektedir.
Yönetici, yeniliği yakalamak ve amacına uygun bir şekilde kullanmak için ileriyi görme yeteneğine
sahip olmalıdır. Bu sayede kurumunu bilinmeyene değil de planlanana hazırlamış olur. Bunun yanında
personele yaptıklarıyla örnek olan, iş konusunda denetmenden çok rehberlik eden, adaletli,
karşısındakine değer veren, dürüst ve iletişime önem veren bir liderin personel güçlendirmede oldukça
etkili olduğunu savunan katılımcılara göre personelin karara katılması da güçlendirme stratejilerinden
biri olarak görülmektedir. Literetürde bazı araştırmalarda da yetki paylaşımı ve karara katılma
kavramlarından (Polat vd, 2010; Gürbüz, 2012) sıklıkla bahsedildiği görülmektedir. Özellikle kendini
ilgilendiren kararlara katılan personel, belirlenmiş bir hedef varsa başarmada, belirlenmiş bir kural
varsa uymada ve belirlenmiş bir plan varsa uygulamada oldukça istekli olacaktır. Bu bakımdan okul
yöneticilerinin alınacak kararlarda personeline de söz hakkı vermeleri, gerekirse ürünü personeli ile
birlikte oluşturmaları gerekmektedir.
Personel güçlendirme konusunda önemli bir yere sahip olan okul yöneticilerinin, bu
yeterliliklerini kazanmada hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim almaları gerektiği yönünde görüş
belirten katılımcılar, bu eğitimler için farklı önerilerde bulunmuşlardır. Ülkemizdeki yöneticilerin
yetiştirilmesi konusundaki boşluklara değinen katılımcılara göre, gelişmiş eğitim sistemlerine sahip
diğer ülkelerdeki gibi stajla ya da lisansüstü eğitim ile yetişen yöneticiler, okula ve personele daha
faydalı olacaktır. Bunun yanında her ne eğitim verilirse verilsin bu eğitimler, ihtiyaca göre ve planlı
bir şekilde yürütülmelidir. Literatür incelendiğinde, bazı çalışmalardan da benzer sonuçların çıktığı
görülmektedir (Karip ve Köksal, 1999; Korkmaz, 2005; Balyer ve Gündüz, 2011).
Araştırmadan elde edilen sonuçlar ışığında Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde okullarda
idareciden öğretmene, görevliye kadar tüm personelin güçlendirme kapsamında programlara dahil
edilmesi gerektiği, hiyerarşik ve amacına uygun bir şekilde programın devam ettirilebilmesi için
eğitimlere müdürlerden başlanması gerektiği söylenebilir. Müdürlere verilecek seminer, kurs vb.
etkinliklerde program en ufak ayrıntısına kadar anlatılmalı ve idareciler personel güçlendirme
konusunda güdülenmelidir. Ayrıca idareci olma şartları yeniden gözden geçirilerek eğitimin kalitesi
daha da arttırılabilir.
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ÖZET
Araştırmanın amacı, ilkokullarda kullanılan dağıtımcı liderlik davranışlarının özelliklerini ve okul
müdürlerinin bu liderlik türünü kullanabilme düzeylerini belirlemektir. Araştırma deseni olarak, durum çalışması
modeli tercih edilmiştir. Çalışma grubunun belirlenmesinde tabakalı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Çalışma
grubunu, Elazığ il merkezindeki 5 eğitim bölgesinde bulunan ilkokullarda görevli 32 yönetici oluşturmaktadır.
Verilerin analizinde nitel araştırmaların çözümlemesinde kullanılan “içerik analizi” yöntemi kullanılmıştır.
Araştırmanın sonuçlarında katılımcı görüşlerine göre her okulun, personelinin, çevresinin ve yapısının aynı
olmadığı için her okulda dağıtımcı liderlik tekniklerinin uygulanmasının mümkün olmadığı tespit edilmiştir.
Ancak uygun ortam oluşursa bu tekniklerin uygulanabileceği, okul yöneticisinin dağıtımcı liderliğin
gelişebileceği bir ortamı yaratmak için ise daha çok paylaşımın olduğu bir ortamı oluşturması gerektiği ve aldığı
kararlarda personeline de danışması gerektiği tespit edilmiştir. Ayrıca, dağıtımcı liderliğin olumlu sonuçlarının
olduğu kadar olumsuz sonuçlarının da olabileceğine yönelik görüşler belirten katılımcılara göre, dağıtımcı
liderlikte zaman verimli kullanılıp, yönetim işi kolaylaşıp, paylaşım ve iletişim güçlenirken, bir yandan da işlerin
aksama, görevin suiistimal edilmesi ve çok başlılık gibi riskler de ortaya çıkmaktadır.
Anahtar kelimeler: Yönetici, dağıtımcı liderlik, dağıtılmış liderlik

ABSTRACT
The purpose of the research is to determine the characteristics of the distributed leadership behaviors
used in primary school and the extent to which school administrator can use this leadership style. As a research
design, it is preferred to choose an case study model. The stratified sampling method was used in determining
the study group. The working group constitutes 32 administrators in primary schools located in 5 educational
zones in Elazığ province center. In the analysis of the data, the "content analysis" method used in the analysis of
qualitative researches was used. According to the participant's opinion in the results of the research, it was
determined that it is not possible to apply distributed leadership techniques in each school. Because each school,
staff, environment and structure are not the same. However, it has been determined that these techniques can be
applied if a suitable environment occurs, and that school administrator should create an environment in which
the distributed leadership can develop, and that environment should be more shared, and administrator must
consult their decisions to their staff. In addition, participants pointed out that distributed leadership can have as
negative consequences as positive results. According to the participants, while distributed leadership is used
more efficiently, managerial work becomes easier, sharing and communication are strengthened, risks such as
disruption of business, abuse of duty and multiplicity are emerging.
Keyword: Manager, distributor leadership, distributed leadership
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GİRİŞ
Hızla geçen zaman ile birlikte dünya değişmekte, ihtiyaçlar farklılaşmakta, insanlar ve örgütler
bu değişime ayak uydurmaya çalışmaktadırlar. Değişime ayak uydurması gereken kurumların başında,
sahip olduğu ve hizmet ettiği insan gücü ile okullar gelmektedir. Değişimi yönetebilmek amacıyla,
okulların kurum standartları değişmekte, çalışma şartları farklılaşmakta, hatta bu farklılaşmalar
yöneticilik ve liderlik alanlarını da etkilemektedir. Tüm örgütlerde olduğu gibi okullarda da işler
çeşitlendikçe ve nitelikleri değiştikçe işlerin görülmesi uzmanlaşmayı da beraberinde getirmektedir.
Uzmanlaşmanın yaygınlaşması ise, karşılıklı olarak kişilerin birbirlerine ihtiyaç duymalarına ve
işbirliğine yol açmaktadır (Özdemir, 2012). Okul liderliğine yönelik yapılan araştırmalar, okulların
karmaşık bir yapıya sahip olduklarını ve bu örgütlerin tek kişinin liderliğiyle çok fazla bir gelişim
gösteremeyeceğini kanıtlar niteliktedir (Elmore, 2000; Lambert, 2002; Spillane, 2005a; Harris, 2008).
Okullarda liderlik konusu, sadece yöneticilerin davranışları ve eylemleri üzerinden
incelenmemelidir. İncelenmesi gereken asıl önemli konu, okul yöneticisinin personeli ile olan
iletişimi, etkileşimi ve onları etkileme düzeyidir (Spillane, 2005a). Çünkü liderlik, bir etkileme
sanatıdır (Rost, 1991). Dünyada yaşanan gelişim ve değişimden dolayı eğitim liderlerinden beklentiler
sürekli artmakta ve bu beklentiler okul yöneticilerini, sorumluluklarını okul paydaşlarıyla paylaşmak
zorunda bırakmaktadır (Fullan & Hargreaves, 1996). Okulun öğrenciyi belirli bir zaman içinde planlı
bir şekilde farklılaştırma görevinden dolayı (Orhan, 2011), bu amaç için okul personelinden
öğretmenine, öğretmeninden müdür yardımcısına ve velisine kadar öğrencinin etrafındaki tüm kişiler,
okul müdürünün görev alanına girmektedir (Açıkalın, 1998). Eskiden kurumların zor zamanlarında tek
ve güçlü bir lidere ihtiyaç duyulurken, zamanın değişmesiyle birlikte artık zorlukların üstesinden
gelinmesi için (Kurt, 2016), örgüt üyelerinin birbirine bağımlı olmalarından ve işbirliğinin artık bir
zorunluluk haline gelmesinden dolayı liderliğin tüm paydaşlara yayılması gerektiği fikri
kuvvetlenmiştir (Baloğlu, 2011). İşte tam bu noktada “dağıtımcı liderlik” kavramı ortaya çıkmıştır.
Literatürde “dağıtılmış liderlik” olarak da geçen dağıtımcı liderlik kavramı, liderin
sorumluluklarının, yetkilerinin ve görevlerinin dağıtılmasıdır. Dağıtımcı liderlik, klasik liderliğin
yetkilerinin ve sorumluluk alanlarının tek elden tüm gruba dağıtılmasını hedeflemektedir. Bu liderlik
türünde “dağıtma” kavramı, “yetkilendirme” kavramından farklılaşmakta ve örgütteki tüm kişilerden
liderlik yapabilmeleri beklenmektedir (Portin, Alejano, Knapp & Marzolf, 2006). Burada amaç, farklı
yetenek ve uzmanlık alanlarına sahip olan çalışanların bu durumdan faydalanarak örgüte farklı
alanlarda liderlik yapmalarını sağlamak ve örgütü her alanda geliştirmektir (Woods vd., 2004). Bazı
araştırmalar (Spillane, 2005a; Donaldson, 2006; Harris, 2008; Leithwood & Jantzi, 1999; Murphy,
Smylie, Mayrowetz & Seashore-Luis, 2009) tek kişilik okul liderliğinin okulun başarısına pek bir
etkisinin olmadığını ve okullarda dağıtılan liderliğin öğretmenlerin kapasitelerini geliştirerek
öğrencinin başarısını arttırdığını göstermektedir. Dağıtımcı liderlik kavramının literatürde birçok
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tanımı bulunmaktadır. Arrowsmith (2007), dağıtımcı liderliği okul yöneticilerinin tekelinden çıkarak,
yetkisiz olan çalışanların da rol alarak kararlara ve yönetime katıldıkları bir liderlik türü olarak
tanımlarken, Sergiovanni (2005) ise bu kavramı okuldaki sorumluluğun okul paydaşlarınca
paylaşılması olarak tanımlamışlardır. Bir başka araştırmada ise Heck ve Hallinger (2009), dağıtımcı
liderliği tüm okul paydaşlarının işbirliği içinde olarak katılımcılık perspektifi ile oluşturulan bir karar
alma süreci olarak tanımlarken, Spillane (2005b) ise dağıtımcı liderlik kavramını okul yöneticilerinin
ve öğretmenlerin okuldaki tüm iş ve işlemleri birlikte paylaştıkları bir liderlik türü olarak
tanımlamışlardır. İlgili tanımlara bir bütün olarak bakıldığında ise genelde “dağıtımcı liderlik”
kavramı ile “paylaşım” ve “iş birliği” kavramlarının hep iç içe oldukları görülmektedir. Bu bakımdan
okul liderlerinden, okulda daha işbirlikçi ve daha demokratik bir ortam oluşturmaları beklenmektedir
(Beachum & Dentiht, 2004). Öte yandan Davis (2009) ise dağıtımcı liderlik ile ilgili yaptığı bir
çalışmada, dağıtımcı liderliğin “işbirliği”, “demokrasi” ve paylaşım” gibi kelimelerle anlam yönünden
uyuştuğunu fakat bu liderlik türünün daha geniş bir anlam taşıdığını ifade etmektedir.
Dağıtımcı liderlik anlayışına göre bir öğretmen, kararların oluşmasına ne kadar katkıda
bulunuyorsa, liderlikte o kadar rol üstleniyor demektir (Köse, 2015). Yeniliklerin okula
uyarlanabilmesi için en çok katkı öğretmenden beklenmektedir. Bu görev için ise öğretmenlerin
öğrenciyi daha çok merkeze almaları, yeni yöntemleri daha çok kullanmaları ve sorumluluk almaktan
kaçınmamaları gerekmektedir (Mangin, 2005; Frost & Roberts, 2013).
Dağıtımcı liderlikte okul yöneticileri ve öğretmenler arasında sosyal bir etkileşim
oluşmaktadır (Spillane, 2005a). Bu sosyal etkileşim ise daha çok okul yöneticilerinin öğretmen
liderliğini destekleyerek, okulun hedeflerine ulaşabilmek için mesleki, yönetsel ve örgütsel açıdan
bilgilendirici etkinlikleri organize etmeleri ile gerçekleşmektedir (Leithwood, Harris & Hopkins,
2008).
Dağıtımcı liderlik kavramına göre, okulun paydaşları bir konu üzerindeki iyileşmeyi tek
başlarına sağlayamazlar. Burada başarı, tüm paydaşların bilgi, beceri ve yeteneklerini o konu üzerinde
birleştirmeleri ve kullanmaları ile elde edilir (Elmore, 2000). Spillane (2005a), dağıtımcı liderliğin
uygulama aşamasına değinmiş ve liderliğin üç şekilde dağıtılabileceğini belirtmiştir. Bunlar, iş
birliğiyle dağıtım, ortak dağıtım ve koordineli dağıtımdır. İş birliğiyle dağıtımda iki ya da daha fazla
kişi bir konu hakkında aynı anda ve aynı mekânda liderlik yaparak bir konuya katkıda bulunurlar.
Örneğin derse uyumu ve akademik başarısı düşük olan öğrencilere yönelik oluşturulacak bir önleyici
etkinlik için öğretmenler bu etkinliği beraber ve yardımlaşarak planlar ve uygularlarsa, bu işbirliğiyle
dağıtım olur. Ortak dağıtım ise öğretmenlerin bir konu hakkında birbirileriyle koordineli bir şekilde
farklı zaman ve mekânlarda yapacakları liderlik çalışmalarıdır. Örneğin akademik başarısı düşük olan
öğrencilerin çalışma ortamlarını ve ev düzenlerini görebilmek için öğretmenler ve idareciler tarafından
yapılacak olan ev ziyaretleri ve bu ziyaretlere ek olarak rehberlik servisinin sürekli öğrenci ile
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sorunları ve sıkıntıları üzerinden görüşmeler yapması ise ortak dağıtıma örnektir. Koordineli
dağıtımda ise yapılacak olan uygulama belli bir sıra ile farklı kişilerce yürütülür. Örneğin akademik
başarısı düşük olan öğrencileri, öğretmenleri rehberlik servisine yönlendirirler, daha sonra çocuklardan
elde edilen bilgiler ışığında rehber öğretmen ve sınıf öğretmeni bir rapor hazırlar ve daha sonra ise bu
rapor, okul yöneticisinin incelemesine sunulur.
Tüm süreçlerin gerçekleşmesinde ortaya çıkan sorunlar gibi, dağıtımcı liderlik sürecinde de bir
takım sorunlar ve engeller ortaya çıkabilmektedir. Bunlardan bazıları, kurumdaki hiyerarşik düzen,
karar alma aşamasına katılmama isteği (Duyar, Gümüş & Bellibaş, 2013), mesleki yetersizlik, zaman
sınırlılığı, işbirliği eksikliği, ortamın fiziksel yetersizliği (Can, 2006) ve prosedüre bağlılık (Özdemir
& Devecioğlu, 2014) gibi engellerdir. Tüm bu engellerin sürece zarar vermemesi açısından,
yöneticilere süreci planlama ve sorunları tespit ederek oluşmadan engelleme konusunda büyük bir
sorumluluk düşmektedir. Zira dağıtımcı liderlik kavramı günümüz şartlarında o kadar gerekli bir
liderlik türüdür ki, örgütte oluşturulan öğretimsel gelişmede adeta bir tutkal görevi görmektedir
(Korkmaz & Gündüz, 2011). Ülkenin gelişmesinde, değişen dünya şartlarına ayak uydurabilmesinde
etkili olacak beyin gücünü ve iş gücünü yetiştiren okullar, daha farklı ve daha etkili liderlik alanlarına
ihtiyaç duymaktadırlar. Dağıtımcı liderliğin, genel olarak birbiri ile etkileşim ve iletişim içinde olan
bireylerden oluşan grubun ortaya koyduğu liderlik biçimi olduğu düşünüldüğünde, girdisi, çıktısı ve
çalışanı insan olan okullarda, dağıtımcı liderlik davranışlarının diğer örgütlere göre daha etkin bir
şekilde gösterilebileceğini söylemek mümkündür. Bu bakımdan araştırmanın amacı, ilkokullarda
kullanılan dağıtımcı liderlik davranışlarının özelliklerini ve okul yöneticilerinin bu liderlik türünü
kullanabilme düzeylerini belirlemektir. Çalışmanın amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki sorulara
yanıt aranmıştır:
1.

Her okulda dağıtımcı liderlik tekniklerinin uygulanması mümkün müdür?

2.

Okul yöneticisi dağıtımcı liderliğin hakim olduğu bir ortamı nasıl oluşturur?

3.

İlkokullarda dağıtımcı liderliğin uygulanması ile oluşacak olumlu ve olumsuz durumlar
neler olabilir?
YÖNTEM

İlkokullarda kullanılan dağıtımcı liderlik davranışlarının özelliklerini ve okul yöneticilerinin
bu liderlik türünü kullanabilme düzeylerini belirlemek amacıyla yapılan bu araştırmada, nitel araştırma
yöntemlerinden durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Durum çalışmasının en belirgin özelliği,
güncel bir olgu, olay, durum, birey ve gruplar üzerinde odaklanıp derinlemesine incelemeye
çalışmasıdır (Ekiz, 2003, s.27).
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Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubunu tabakalı örnekleme yolu ile belirlenen, 2017-2018 eğitimöğretim yılında Elazığ il merkezinde bulunan sosyal, kültürel ve ekonomik bakımdan fark gösteren 5
eğitim bölgesinden oranlı bir şekilde seçilen 32 okul yöneticisi oluşturmaktadır. Okul yöneticilerinden
alınan yarı yapılandırılmış görüşme formlarının hepsi kullanılabilir nitelikte kabul edilerek
değerlendirme kapsamına alınmıştır.
Veri Toplama Aracı
Çalışmanın amacı doğrultusunda, okul yöneticilerinin görüşlerini belirlemeye yönelik olarak
araştırmacılar tarafından üç açık uçlu sorudan oluşan bir görüşme formu oluşturulmuştur. Hazırlanan
görüşme formu, uzman görüşüne başvurularak geçerliği sağlanmaya çalışılmıştır. Uzman görüşleri
(n=2) doğrultusunda son hali verilen görüşme formları okul yöneticilerine verilmiş, gerekli
açıklamalar yapılmış ve bu formlardaki sorulara yanıt vermeleri istenmiştir. Okul yöneticileri
tarafından doldurulan bu görüşme formları araştırmanın temel veri kaynağı olarak kabul edilmiştir.
Verilerin Analizi
Okul yöneticilerinin görüşleri dikkate alınarak elde edilen verilerin analizinde nitel
araştırmaların çözümlemesinde kullanılan “içerik analizi” yöntemi kullanılmıştır. İçerik analizinde,
temelde yapılan işlem, birbirine benzeyen verileri belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya
getirmek ve bunu okuyucunun anlayabileceği bir biçimde organize ederek yorumlamaktır. İçerik
analizinde temel amaç, toplanan verileri açıklayabilecek kavramlara ve ilişkilere ulaşmaktır. Bu yolla
veriler tanımlanmaya, verilerin içinde saklı olabilecek gerçekler ortaya çıkarılmaya çalışılır (Yıldırım
& Şimşek, 2011).
Çalışmada ilk olarak görüşme formları üzerinde çözümlemeler yapılmış ve formların her
birine sırayla sayı numarası verilerek her bir soru için bir word belgesi oluşturulmuş ve bilgisayar
ortamına aktarılan yanıtlar istatistiksel veri analiz programı Nvivo 8 (demoversiyonu) paket programı
ile analiz edilmiştir. Yönetici görüşlerinin analizinde, ifadelerin benzerliğine göre gruplandırmalar
yapılarak temalar oluşturulmuş ve görüşler, uygun temalara yerleştirilmiştir.
Araştırmanın güvenirliliğini ölçmek için, katılımcı görüşlerinin yerleştirildiği temayı temsil
edip etmediğini görebilmek amacıyla uzman görüşüne başvurulmuştur. Bu doğrultuda uzman
tarafından incelenmesi istenen soru formlarından elde edilen yanıtlar ile araştırmacı tarafından
oluşturulan tema listesi, hiçbir yanıt dışarıda kalmayacak şekilde eşleştirilmiştir. Güvenilirliği ölçmek
için Miles ve Huberman’ın (1994) geliştirdiği; Uzlaşma Yüzdesi(P) = Görüş Birliği (Na) / (Görüş
Birliği (Na) + Görüş Ayrılığı (Nd)) X 100 formülü kullanılmıştır. Nitel çalışmalarda, uzman ve
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araştırmacı değerlendirmeleri arasındaki uyumun %90 ve üzeri olduğu durumlarda güvenirlik
sağlanmış olmaktadır (Saban, 2008, s.467). Buna göre görüşüne başvurulan uzman sadece dört ifadeyi
araştırmacılardan farklı bir kategoriye yerleştirmiştir. Bu hesaplamanın ardından araştırmanın
güvenirliği; P = 128 / (128 + 4) X 100 = %96.9 olarak bulunmuştur. Okul yöneticilerinin görüşleri K1,
K2,…,K32 şeklinde kodlanarak her bir temada dikkat çeken katılımcı görüşlerine doğrudan alıntılarla
yer verilmiştir. Ana tema ve alt temalara ilişkin frekans ve yüzde değerleri de hesaplanmıştır.
BULGULAR VE YORUM
Katılımcılara, “Her okulda dağıtımcı liderlik tekniklerinin uygulanması mümkün müdür?”
sorusu sorulmuş, ardından “Cevabınız evet ise, nasıl uygulanabilir?” ve “Cevabız hayır ise, neden
uygulanamaz?” şeklinde filtre sorular yöneltilmiş ve görüş belirtmeleri istenmiştir. Katılımcılardan
elde edilen görüşler çerçevesinde oluşturulan ana tema, temalar ve bu temalara ilişkin kategoriler,
Şekil 1’de verilmiştir.

Şekil 1. Okullarda Dağıtımcı Liderliğin Uygulanabilirliği
Şekil 1 incelendiğinde, katılımcı görüşlerine göre dağıtımcı liderliğin ilkokullarda
uygulanabilirliğine yönelik görüşlerin (n=15) ve uygulanamayacağına yönelik görüşlerin (n=17)
hemen hemen eşit olduğu görülmektedir. Görüşler incelendiğinde, dağıtımcı liderliğin ilkokullarda
uygulanamama nedenlerinin sırayla personel farklılığı (n=7), çevre farklılığı (n=4), kültür farklılığı
(n=4) ve yapı farklılığı (n=2) kategorilerinde toplandıkları görülmektedir. İlkokullarda dağıtımcı
liderliğin uygulanabileceğine yönelik görüşlerin ise sırayla uygun koşullarla (n=7), müdür etkendir
(n=4) ve istekli personel (n=4) kategorilerinde toplandıkları görülmektedir. İlgili görüşlere ilişkin
veriler, Tablo 1’de gösterilmiştir.
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Tablo 1. Okullarda Dağıtımcı Liderliğin Uygulanabilirliği
Hayır

Evet

Kategori Adı

f

%

Kategori Adı

f

%

Personel Farklılığı

7

%21

Uygun Koşullarla

7

%21

Çevre Farklılığı

4

%13

Müdür Etkendir

4

%13

Kültür Farklılığı

4

%13

İstekli Personel

4

%13

Yapı Farklılığı

2

%6

Katılımcı görüşleri incelendiğinde okul yöneticilerine göre dağıtımcı liderliğin ilkokullarda
uygulanabilirliği daha imkânsız gelmektedir. Buna sebep olan tek etken farklılıktır. Yöneticilere göre
okulların aynı tip personele, aynı çevreye, aynı kültüre ve aynı yapıya sahip olmaları imkânsızdır. Bu
farklılıkları ortadan kaldırmanın imkânsız olduğunu düşünen yöneticilere göre, ilkokulların tümünde
dağıtımcı liderliği uygulayabilmek de zor bir durumdur. Öte yandan dağıtımcı liderliğin ilkokullarda
uygulanabilir bir liderlik türü olduğunu savunan yöneticilere göre uygun koşullar sağlanırsa ve
personel liderliği paylaşma konusunda istekli olursa, dağıtımcı liderlik ilkokullarda rahat bir şekilde
uygulanabilir. Tabi bu konuda en önemli görevlerden biri de okul müdürüne düşmektedir. Sonuçta
kendinin de yetki alanı dahil tüm liderlik alanlarının dağılımında adalet terazisi gibi olmalıdır.
Okullarda dağıtımcı liderliğin uygulanabilirliğine ilişkin katılımcı görüşlerinden bazıları, doğrudan
alıntı olarak kategorileri ile birlikte aşağıda verilmiştir.
K27: “Hayır ilkokullarda dağıtımcı liderliğin uygulanabileceğine inanmıyorum. Sonuçta her
okulun personeli farklı, bu personellerin kültürleri, inanışları ve durumları da farklı olduğu
için aynı net sonuçların alınamayacağını düşünüyorum.” (Personel Farklılığı)
K2: “Her okulda bence uygulanamaz. Okullar hinterlant alanlarına göre farklı konumlarda
oldukları için, çevreleri, velileri ve öğrencileri de farklıdır. Bence bu farklılık buna engel
olacaktır.” (Çevre Farklılığı)
K13: “Okullarda oluşan kültür bunda daha çok belirleyici olacaktır. Her ilkokulda
uygulanabileceğine inanmıyorum. Çünkü bir kurum kültürü her yerde aynı olmaz. Bu konuda
illaha ki çatlak sesler çıkacaktır.” (Kültür Farklılığı)
K11: “Her okulun yapısı, sahip oldukları araç gereçler, kullandıkları malzemeler, hatta ve
hatta temizlikleri ve kirlilikleri bile başlı başına etken olacaktır. Bir okulun dağıtımcı liderlik
uygulamasına geçebilmesi için önce tüm eksikliklerinin giderilmesi ve personelinin mutlu
olması gerekir.” (Yapı Farklılığı)
K15: “Dağıtımcı liderlik için uygun koşullar eğer sağlanırsa her okulda da rahatlıkla
uygulanabilir.” (Uygun Koşullarla)
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K20: “Dağıtımcı liderlik için liderliğin dağıtılması gerekmektedir. Burada da okulun lideri
olan müdüre çokça sorumluluk düşmektedir. Eğer müdür, elinden gelen özveriyi gösterirse
dağıtımcı liderlik rahat bir şekilde uygulanabilir.” (Müdür Etkendir)
K7: “Dağıtımcı liderlik için liderliğin dağıtılacağı kişilerin istekli olması gerekir. Zorla
kimseye bir şey yaptırılamaz.” (İstekli Personel)
Dağıtımcı liderliğin okullarda uygulanabilirliği belirlendikten sonra katılımcılara “Okul
yöneticisi dağıtımcı liderliğin hakim olduğu bir ortamı nasıl oluşturur?” şeklinde bir soru yöneltilmiş
ve görüş belirtmeleri istenmiştir. Katılımcılardan elde edilen görüşler çerçevesinde oluşturulan tema
ve bu temaya bağlı kategoriler, Şekil 2’de verilmiştir.

Şekil 2. Okul Yöneticisinin Dağıtımcı Liderlik Ortamını Oluşturma Yöntemleri
Şekil 2 incelendiğinde, katılımcılara göre ilkokullarda dağıtımcı liderliğin hakim
olduğu bir ortamı oluşturmada okul yöneticisine düşen görevlerin sırayla en çok paylaşım (n=9),
ortak karar (n=7), iş bölümü (n=5), takım ruhu (n=4), yetki paylaşımı (n=3), demokratik yönetim
(n=2) ve motive (n=2) kategorilerinde toplandıkları görülmektedir. İlgili görüşlere ilişkin veriler,
Tablo 2’de gösterilmiştir.
Tablo 2. Okul Yöneticisinin Dağıtımcı Liderlik Ortamını Oluşturma Yöntemleri
Kategori Adı
Paylaşım
Ortak Karar
İş Bölümü
Takım Ruhu
Yetki Paylaşımı
Demokratik Yönetim
Motive

f
9
7
5
4
3
2
2
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Katılımcı görüşleri incelendiğinde yöneticilerin dağıtımcı liderliği ilkokullarda uygulayabilme
yöntemlerinin başında paylaşımın geldiği görülmektedir. Paylaşım ve işbirliği gibi kavramlar
çalışanların huzuru ve örgütlerin başarıları için çok önemli kavramlardır. Okul gibi örgütlerin
ürünlerinin de insan olukları düşünüldüğünde bu paylaşımın okul için daha çok şey ifade edeceği
söylenebilir. Katılımcı görüşlerine göre yöneticilerin okulda alınan kararlarda okulun tüm
paydaşlarıyla birlikte bu kararları almalarının, iş yükünün hafiflemesi için adaletle yapacağı iş
bölümünün, oluşturacağı takım ruhunun, bazı durumlarda paylaşacağı yetkisinin, yönetimde
göstereceği demokratik tutumun ve personeli güdülemesinin de okulda oluşacak dağıtımcı liderlik
ortamı için gerekli yöntemler oldukları görülmektedir. Görüşlerden hareketle, dağıtımcı liderlik için,
herkesin eşit olduğu, adaletin en önemli kavramlardan biri olduğu, işlerin paylaşıldığı, personelin
kendilerinden çok birbirleri ve kurum için çalıştıkları, kendilerini etkileyecek her kararı kendilerinin
alacakları bir okulda dağıtımcı liderlik davranışlarının çok rahat bir şekilde gözlemlenebileceği
söylenebilir. Okul yöneticisinin dağıtımcı liderlik ortamını oluşturma yöntemlerine ilişkin katılımcı
görüşlerinden bazıları, doğrudan alıntı olarak kategorileri ile birlikte aşağıda verilmiştir.
K23: “Okul müdürü önce paylaşım ortamı oluşturmalıdır. Maddi ve manevi her şeyin herkes
ile paylaşıldığı bir ortamda zaten liderlik de paylaşılmıştır.” (Paylaşım)
K32: “Müdür, kararları kendisi değil öğretmenlerle beraber almalı. Sonuçta bu kararlara
uyacaklar öğretmenlerdir. Hem bu kararlara uyma konusunda daha başarılı bir yol izlemiş
olacak hem de öğretmenlerin kendi belirledikleri kurallara daha kolay uymalarını
sağlayacaktır.” (Ortak Karar)
K30: “Bence öğretmenlerin sınıftaki görevleri kendilerine yetmektedir. Öğretmene daha fazla
görev yüklemek insafsızlık olur. Adil bir paylaşım ile işler dağıtılabilir ve gereksiz evrak işleri
yöneticilerce de yapılabilir.” (İş Bölümü)
K4: “Dağıtımcı liderlik ortamı için önce birlik gerekmektedir. Her alanda liderliğe gerçekten
bir olan öğretmenler katlanabilir.” (Takım ruhu)
K8:

“Okul

müdürünün

liderliğini

paylaşabilmesi

için

önce

yetkisini

paylaşması

gerekmektedir.” (Yetki Paylaşımı)
K16: “Dağıtılmış bir liderlik ortamı adaletle yönetilmelidir. Eşitsizliğin, adaletsizliğin
olmadığı bir ortamda ne liderliği dağıtabilirsin ne de gerçek bir lider bulabilirsin.”
(Demokratik Yönetim)
K5: “Personel bu konuda ve diğer tüm konularda motive edilmelidir. Güzel sözlerin
söylendiği bir ortamda, güzel işler yapılır.” (Motive)
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Son olarak katılımcılara, “İlkokullarda dağıtımcı liderliğin uygulanması ile oluşacak olumlu
ve olumsuz durumlar neler olabilir?” sorusu yöneltilerek görüş belirtmeleri istenmiştir.
Katılımcılardan elde edilen görüşler çerçevesinde oluşturulan ana tema, temalar ve bu temalara ilişkin
kategoriler, Şekil 3’te verilmiştir.

Şekil 3. İlkokullarda Uygulanan Dağıtımcı Liderliğin Olumlu ve Olumsuz Yanları
Şekil 3 incelendiğinde, her katılımcı hem olumlu hem de olumsuz bir özellik belirttiği için eşit
görüş olduğu görülmektedir. Dağıtımcı liderliğin olumlu yanlarına bakıldığında görüşlerin sırayla en
çok verimli zaman (n=10), kolay yönetim (n=8), takım ruhu (n=7), özgüven (n=4) ve örgüte
bağlılık (n=3) kategorilerinde; olumsuz yanlarına bakıldığında ise görüşlerin sırayla en çok görevi
suiistimal (n=15), her kafadan bir ses (n=10) ve işlerde aksama (n=7) kategorilerinde toplandıkları
görülmektedir. İlgili görüşlere ilişkin veriler, Tablo 3’te gösterilmiştir.
Tablo 3. İlkokullarda Uygulanan Dağıtımcı Liderliğin Olumlu ve Olumsuz Yanları
Olumsuz

Olumlu

Kategori Adı

f

%

Kategori Adı

f

%

Görevi Suiistimal

15

%47

Verimli Zaman

10

%31

Her Kafadan Bir Ses

10

%31

Kolay Yönetim

8

%25

İşlerde Aksama

7

%22

Takım Ruhu

7

%22

Özgüven

4

%13

Örgüte Bağlılık

3

%9

Katılımcı görüşleri incelendiğinde, yöneticilerin dağıtımcı liderlik uygulamasında en çok
personelin görevi suiistimal etmesinden çekindikleri görülmektedir. Sonuçta liderliğin paylaşıldığı bir
ortamda eğer herhangi bir personel sorumluluğunu yerine getirmezse bu örgütün sağlığı açısından

360

X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Nevşehir / 2018

olumsuz bir durum oluşturacaktır. Ayrıca katılımcılara göre dağıtımcı liderlik, liderliği paylaştırdığı
gibi, sorumlulukları, görevleri ve kararları da paylaştırmaktadır. Söz hakkı paylaşıldıkça, ortamda
saygı ve sevgi değerleri de eksikse uzlaşma zorlaşacak ve okul, daha kolay idare edilmesi beklenirken,
idare edilemeyen karmaşık bir kurum halini alacaktır. Bu da doğal olarak işlerde aksamalara neden
olacaktır. Dağıtımcı liderliğin olumlu yanlarına bakılacak olunursa ise, genelde yöneticilerin işlerin
paylaşıldığı için zamanın etkili kullanıldığına ve yönetimin kolaylaştığına yönelik görüş belirttikleri
görülmektedir. Paylaşılan liderlik ile beraber her şey paylaşılacak ve takım ruhu oluşarak örgüte
bağlılık artacaktır. Aynı zamanda kişiler liderlik yaptıkça kendilerine duydukları güven artacak, daha
önemli işler başarma konusundaki istekleri ve cesaretleri çoğalacak ve bu konuda güdüleneceklerdir.
İlkokullarda uygulanan dağıtımcı liderliğin olumlu ve olumsuz yanlarına ilişkin katılımcı
görüşlerinden bazıları, doğrudan alıntı olarak kategorileri ile birlikte aşağıda verilmiştir.
K6:

“Sonuçta

her

görüşten,

her

kültürden

insanla

beraber

çalışıyoruz.

İşleri

savsaklamayacaklarını nereden bileceğiz?” (Görevi Suiistimal)
K12: “Lider çok olursa görüş de çok olur, her kafadan bir ses çıktığında kısa sürede bitmesi
gereken bir iş uzadıkça uzar.” (Her Kafadan Bir Ses)
K17:

“Dağıtımcı

liderlikte

bir

makine

gibi

bütün

parçaların

çalışarak

hedefi

gerçekleştirebilmesi için iş bölümü, hız, sorumluluk gibi durumlar çok önemlidir. Hızlar
birbirine eşit olmazsa işlerde yavaşlama meydana gelir.” (İşlerde Aksama)
K1: “Bir elin nesi var iki elin sesi var. El sayısı arttıkça kısa sürede her şey hallolur.”
(Verimli Zaman)
K3: “Sonuçta liderlik dağıtıldığında yönetimde dağıtılıyor. Eğer hakkıyla herkes elinden
geleni yaparsa okulu yönetmek daha kolay olacaktır.” (Kolay Yönetim)
K9: “İşbirliğini sağlar, herkes kendini bir bütünün vazgeçilmez parçası olarak görür.” (Takım
Ruhu)
K14: “Öğretmen, liderlikte kendine de görev verildiği zaman, hele bir de bu görevi başarırsa
özgüveni artarak daha çok motive olacaktır.” (Özgüven)
K22: “Okulda dağıtımcı liderlikle beraber birliktelik artacak ve örgüte olan bağlılık
yükselecektir.” (Örgüte Bağlılık)
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SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER
Yönetici görüşlerine dikkat edildiğinde genel olarak ilkokullarda dağıtımcı liderlik
uygulamasının faydalı bir uygulama olduğu ve yöneticilerin genelde bu liderlik tarzını benimsedikleri
söylenebilir. Korkmaz ve Gündüz de (2011) çalışmalarında bu konuya dikkat çekmiş ve ilköğretim
okulu yöneticilerinin dağıtımcı liderlik davranışlarını çokça gösterdikleri sonucuna ulaşmışlardır.
Dağıtımcı liderliğin, liderliğe ilişkin kapasite geliştirme çalışmalarında anahtar bir kavram olduğunu
belirten Baloğlu’na (2011) göre ise, bu liderlik türü ilerde okul iyileştirme çalışmalarında büyük bir
önem kazanacaktır.
Araştırma sonuçlarına göre, her okulda dağıtımcı liderliğin uygulanmasının mümkün olmadığı
görüşü daha yüksek çıkmıştır. Yönetici görüşlerine göre bunda en önemli neden okullar arsındaki
farklılıklardır. Bilindiği gibi Türkiye’de okullar, hinterland alanları, hitap ettikleri kesimler, içinde
bulundukları çevre, personellerinin kültürleri, sahip oldukları kurum kültürleri ve yapıları bakımından
çeşitlilik göstermektedir. Katılımcı görüşlerine göre bu farklılıklar, okul açısından önemli farklılıklar
olup dağıtımcı liderliğin rahat bir şekilde uygulanmasına engel olabilir. Dağıtımcı liderliğin her okulda
uygulanabilir olduğu yönünde görüş belirten yöneticilere göre de bunun en önemli yolu uygun
koşulların sağlanmasıdır. Yönetici görüşleri iyi bir şekilde irdelendiğinde okulların mevcut koşullarla
devam ettiklerinde aslında dağıtımcı liderliğe çok da müsait bir yapıda olmadıkları söylenebilir. Ereş
ve Akyürek’in (2016) çalışmalarında da benzer bir sonuca ulaşılmış ve dağıtımcı liderlik algısının
okulun bulunduğu sosyoekonomik duruma göre değiştiği ve aslında her okulda bu liderlik türünün
aynı şekilde yürütülmesinin zor olduğu tespit edilmiştir. Bozkuş ve Gündüz’ün (2014) yapmış
oldukları çalışmada ise, öğretmenlerin farklılıklarının dağıtımcı liderlik üzerindeki olumsuz etkisi
vurgulanarak, öğretmenlerin bazılarının dağıtımcı liderlik kavramını bilmedikleri ve bu kavramı daha
çok yöneticilerin öğretmenlere yükledikleri bir sorumluluk olarak düşündükleri belirtilmiştir.
Dağıtımcı liderliğin ilkokullarda uygulanabilmesi için okul yöneticilerine, bilhassa müdürlere
büyük sorumluluklar düşmektedir. Araştırma sonuçlarına göre okul müdürleri, aldıkları kararlarda
öğretmenlerin de görüşlerini alarak, onları karar alma sürecine dahil ederek, etkili bir iş bölümü
planlayarak, takım ruhu oluşturarak, kendi yetkilerini dağıtarak, demokratik bir yönetim sergileyerek,
personellerini motive ederek ve en önemlisi de okulda bir paylaşım ortamı oluşturarak dağıtımcı
liderliğin temellerini oluşturabilirler. Korkmaz ve Gündüz’ün (2011) yapmış oldukları çalışmada da
dağıtımcı liderlik özellikleri gösteren yöneticilerin çalıştığı kişilerle işbirliğine dayalı bir ilişki
kurdukları ve personellerini yaptıkları olumlu işlerden sonra hep takdir ederek motive ettikleri
sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca Ağırdaş (2014) ve Ulusoy’un (2014) çalışmalarında da ilkokul
müdürlerinin dağıtımcı liderlik davranışlarının öğretmenlerin iş doyumları ile olumlu yönde ilişkili
oldukları görülmüştür. Araştırma sonucuna göre okul müdürlerinin, öğretmenlerin iş doyumlarını
arttırarak, onları motive ederek ve olumlu bir kurum kültürü çatısı altında çalışanları buluşturarak
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okulda dağıtımcı liderlik davranışlarının fitilini ateşleyebilecekleri söylenebilir. Baloğlu’nun (2012)
araştırmasında ise daha farklı bir sonuç bulunmuş ve değer temelli bir yönetim ile liderlerin
sorumluluklarını diğer kişilerle daha rahat paylaşabildikleri sonucuna ulaşılmıştır.
Araştırmanın bir başka sonucuna göre ise, ilkokullarda dağıtımcı liderlik uygulaması, olumlu
bir takım sonuçlar yanında olumsuz sonuçlar da doğurmaktadır. Dağıtımcı liderlik uygulaması ile
birlikte, eğitim-öğretimde kullanılan zamanın verimi artmakta, yönetim işi kolaylaşmakta, çalışanlar
olumlu bir takım ruhu oluşturmakta, personelin özgüveni artmakta ve örgüte bağlılık yükselmektedir.
Bu sonuçların yanında dağıtımcı liderlik ile birlikte görevin suiistimal edildiği bir ortamda liderlik de
doğru dürüst yapılmayacak ve okul bundan olumsuz bir şekilde etkilenecektir. Ayrıca dağıtımcı
liderlik ile birlikte liderlerin artmasıyla görüşlerin de farklılaşacağı, herkesin bir düşüncesi
olacağından orta yolun bulunamaması tehlikesi ve dolayısıyla işlerde aksamaların yaşanması
kaçınılamaz sonuçlar arasında olacaktır.

Araştırma bulgularına benzer olarak Sheppard, Hurley ve

Dibbon’un (2010) ve Zinn’nin (1997) çalışmalarında da dağıtımcı liderliğin öğretmenlerin
motivasyonunu arttırarak onları örgüte bağladıkları ve bu tip kişilerin genelde zorluklardan
korkmayarak örgüt için ellerinden geleni yaptıkları ve Tian’ın (2011) çalışmasında ise dağıtımcı
liderlik ile birlikte özyeterlilik duygusunun yükseldiği sonuçlarına ulaşılmıştır. Storey (2006) ise
dağıtımcı liderliğin olumsuz etkilerine dikkat çekerek, okulda liderlik dağıtıldığında liderler arasında
uyuşmazlıkların ve anlaşmazlıkların ortaya çıkabileceğini ve bunun da kuruma zararının yüksek
olacağını belirtmiştir.
Araştırmadan elde edilen sonuçlar ışığında, dağıtımcı liderliğin gelişmekte olan ve değişmek
zorunda olan ilkokullar için çok faydalı bir liderlik türü olduğu ve bu konuda yöneticilere büyük bir
sorumluluk düşerek, yöneticilerin bu konuda eğitilmesi gerektiği ve bilgilendirilmesi gerektiği
önerilebilir. Dağıtımcı liderliğin, sorumluluk isteyen bir liderlik türü olduğu düşünüldüğünde de bu
sorumluluğun istekli bir şekilde alınabilmesi için, faydalarının, eğitime etkilerinin ve okula
katkılarının içinde yer aldığı herhangi bir seminerin veya bilgilendirmenin öğretmenlere de yapılması
uygun olacaktır. Bu bilgilendirmeler ışığında bilinçlenecek olan liderler sorumluluk almaktan
kaçmayacak, görevi suiistimal etmeyecek ve dolayısıyla da işler aksamadan hızla yürüyecektir.
Dağıtımcı liderlik sürecinin MEB tarafından planlanması da programın düzeni ve amacına uygun bir
şekilde yürütülmesi konusunda belirleyici olacaktır. Geleceğin mimarları olan öğretmenlerin bu
konuda daha bilinçli ve hazır bulunuşluklarının yüksek olabilmesi açısından öğretmen yetiştiren
kurumlarda yönetim ve liderlik derslerinde de bu konulara ayrı bir yer verilebilir.
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ÖZET
Bir toplumun geleceğini şekillendirmede en önemli rol o toplumdaki okullara ve dolayısıyla da
öğretmenlere verilmiştir. Öğretmenler ve öğrenciler birbirlerini doğrudan etkilemektedir. Bu yüzden özellikle
öğretmenlerin öğrencilere karşı sergilemiş oldukları duyguların onlar üzerinde ayrı bir önemi vardır. Bu
bağlamda araştırma ortaokul öğretmenlerinin duygusal emek gösterimlerini incelemeyi amaçlamaktadır.
Araştırmada kullanılan araştırma yöntemi nicel araştırma yöntemidir. Bu yöntem doğrultusunda araştırmada
“Duygusal Emek” isimli ölçek kullanılmıştır. Öğretmenlerin konu ile ilgili algılarının belirlenmesi amaçlandığı
için araştırmada kullanılan model genel tarama modellerinden ilişkisel tarama modelidir. Araştırmanın analizi
Ankara merkez ilçelerinde (Altındağ, Çankaya, Gölbaşı, Keçiören Mamak ve Yenimahalle) görev yapan toplam
1034 öğretmenden elde edilen verilerle yapılmıştır. Elde edilen verilerin çözümlenmesi için SPSS paket
programından faydalanılmıştır. Araştırmanın analizinde t-testi, tek yönlü varyans analizi (One Way ANOVA) ve
korelâsyon analizi kullanılmıştır. Araştırmada ortaokul öğretmenleri algılarının cinsiyetlerine, mezun oldukları
okullara ve kıdemlerine göre anlamlı farklılık olup olmadığı incelenmiştir. Yapılan analizlerde cinsiyet ve
mezuniyet değişkenlerinin araştırmanın tüm alt boyunlarında olmasa da anlamlı farklılıklar sergiledikleri tespit
edilmiştir. Ayrıca duygusal emek alt boyutları arasında da anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Duygusal Emek, Yüzeysel Davranış Gösterimi, Derinlemesine Davranış
Gösterimi, Samimi Davranış Gösterimi

ABSTRACT
The most important role in shaping the future of a society has been given to schools in that society, and
therefore to teachers. Teachers and students directly influence each other. That is why the emotions that teachers
have exhibited against students have a special significance to them. In this context, the study aims to analyze the
emotional labor displays of secondary school teachers. The method used in this study is a quantitative method. In
the direction of this method a scale named “Emotional Labor”, was used in this study. The aim has been to
determine the perception of the teachers regarding the topic so as a model “relational screen model”, one of the
general screening model was used in this study. The analysis of the study was carried out by the data gathered
from 1034 teachers who have worked in the central district of Ankara such as Altındağ, Çankaya, Gölbaşı,
Keçiören, Mamak and Yenimahalle. To analyze the obtained data, the SPSS was used. The data were analyzed
by using Independent Sample T-test, One Way ANOVA and Correlation Analysis. In the research, it was
investigated whether there is a significant difference in middle school teachers’ perceptions according to the
gender, alma mater and seniority. In the study it was determined that the variables of the gender and alma mater
created a significant difference among the most of sub-dimensions of the study but not all.
Keywords: Emotional Labor, surface acting demonstration, deep acting demonstration and intimate
acting demonstration.
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GİRİŞ
Problemin Durumu
Toplumları ayakta tutan ve geleceklerine yön veren temel unsurlardan bir tanesi de okullardır.
Dolayısıyla bu kurumların içindeki faktörlerin özellikle de öğretmen faktörünün iyi değerlendirilmesi
gerekmektedir. Öğretmenler sınıflarında kimi zaman bir lider ya da rehber kimi zaman da bir
koordinatör ya da danışman rolüne bürünmektedir. Farklı roller sergileyen öğretmenlerin farklı
duygular sergilemesi kaçınılmazdır. Dolayısıyla bu aşamada duygusal emek davranışları karşımıza
çıkmaktadır.
Örgütsel davranış alanında duygusal emek kavramının gittikçe artan bir öneme sahip
olmasının temel nedeni işverenlerin, çalışanların duygularını şekillendirmek ve verilen hizmette bunun
yansımasını görmek istemeleridir. Çalışanın duygularını şekillendirmek için işveren tarafından
uygulanan bu yönetim, şekillendirme veya kontrol çabası, yazılı kurallar biçiminde olabileceği gibi,
daha enformel bir yapıda da olabilir. Bu enformel yapı, kurum kültürü, protokol veya beklentiler
şeklinde olabilmektedir (Mann, 2007; akt. Güngör, 2009).
Duygusal emeğin tanımını ilk defa Hochschild (1983) yapmıştır. Hochschild, duygusal emeği
herkes tarafından izlenebilen ve bu izlenim esnasında sergilenen gösterimin mimik ve jestlerle
biçimlendirildiği bir meslek ihtiyacı olarak görmektedir (Bursalı vd., 2014). Duygusal emeğin kişiler
üzerinde psikolojik olarak etkisi bulunmaktadır. Aynı zamanda çalışanların performanslarını da
etkileyen duygusal emek özellikle müşterilerle karşılıklı iletişimde bulunan tezgâhtarlık, uçak kabin
memurluğu, polis ve öğretmenlik gibi mesleklerde iş hayatını önemli derecede etkilemektedir
(Ghalandari & Maryam, 2012; Çağlıyan ve diğerleri, 2013).
İşverenlerin, çalışanlarından sergilemelerini istediği duyguları ve bu duygular sergilenirken
nelere dikkat edileceğine ilişkin normları belirlemesi düşüncesine dayanan duygusal emek
(Diefendorff & Croyle, 2008), işverenin belirlemiş olduğu duygu gösterim kurallarının, çalışanın
duygularına bakılmaksızın onlar tarafından uygulanmasını zorunlu kılar. Bir başka ifadeyle, sunulan
hizmetin gerçekleştirilmesi esnasında kurumun belirlediği davranış gösterimleri, çalışanın duyguları
ne kadar farklı olursa olsun yerine getirilmelidir. (Beğenirbaş ve Çalışkan, 2014).
Yukarıda da belirtildiği gibi duygusal emek gösterimleri öğretmenlik mesleğinde de belirgin
bir şekilde görülen gösterimlerdir. Öğretmenlerin hangi düzeyde bu gösterimleri sergiledikleri ve
hangi duygusal emek gösterimini tercih ettikleri araştırmacı için merak uyandıran bir konu olmuştur.
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Araştırmanın Amacı
Araştırma ortaokul öğretmenlerinin duygusal emek gösterimlerine ilişkin algı düzeylerini
belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu amaç dâhilinde şu sorulara cevap bulunmaya çalışılacaktır:
•

Ortaokul öğretmenlerinin duygusal emek gösterimlerine ilişkin algı düzeyleri ne

seviyedir?
•

Ortaokul öğretmenlerinin cinsiyetlerine göre duygusal emek gösterimi algıları

arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?
•

Ortaokul öğretmenlerinin mezun oldukları okullara göre duygusal emek gösterimi

algıları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?
•

Ortaokul öğretmenlerinin kıdemlerine göre duygusal emek gösterimi algıları arasında

anlamlı bir farklılık var mıdır?
•

Duygusal emek gösterimleri ve alt boyutları arasındaki ilişki ne düzeydedir?
YÖNTEM

Araştırma ortaokul öğretmenlerinin duygusal emek gösterimlerine ilişkin algı düzeylerini
belirlemeyi amaçlamaktadır. Alanla ilgili mevcut çalışmalar yok denecek kadar azdır. Bu yüzden
sadece ortaokul öğretmenlerini kapsayan bu çalışmanın önemli olacağı düşünülmüştür. Bu çalışmada
kullanılan araştırma yöntemi nicel araştırma yöntemidir. Nicel araştırma yöntemi olgu ve olayları
nesnelleştirerek gözlemlenebilir, ölçülebilir ve sayısal olarak ifade edilebilir bir şekilde ortaya koyan
bir araştırma türüdür.
Araştırmada genel tarama modellerinden ilişkisel tarama modeli kullanılacaktır. Araştırmanın
çalışma grubunu Ankara ili merkez ilçelerinde (Altındağ, Çankaya, Gölbaşı, Keçiören, Mamak ve
Yenimahalle) bulunan ortaokullar arasından basit tesadüfi örnekleme yoluyla seçilen 53 ortaokuldaki
1034 ortaokul öğretmeni oluşturmaktadır. Örneklem sayısının büyüklüğü yeterli olup Ankara ve
benzer illere genelleme yapabilme olanağı sunmaktadır. Bu çalışma da Grandey’in (1999),
Brotheridge ve Lee’nin (1998) çalışmasından yararlanarak geliştirdiği ve doktora tez çalışmasında
kullandığı, Köksel’in de (2009) iki uzmanla beraber Türkçeye çevirmesiyle elde edilen “duygusal
emek ölçeği” kullanılmıştır. Bu ölçek 26 maddeden oluşmaktadır.
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BULGULAR
Bu bölümde araştırmanın amaçları dikkate alınarak katılımcılardan elde edilen veriler, SPSS
programı kullanılarak analiz edilmiştir. Elde edilen veriler cinsiyet, eğitim ve kıdem durumları
açısından alt boyutlar ile arasında anlamlı farklılıklar olup olmadığı incelenmişitr. Şu ana kadar elde
edilen bulgulara ait veriler tablolar halinde sunulmuştur. Ayrıca araştırmanın kavramları ve onların
boyutlar arasındaki ilişkileri de analiz edilmiştir.
Ortaokul Öğretmenlerinin Duygusal Emek Gösterimlerine İlişkin Algı Düzeyleri
Tablo 1 Duygusal Emek Gösterimi ve Alt Boyutlarına İlişkin Temel İstatistikler
N

*

Ss

Skewness

İstatistik

İstatistik

İstatistik

İstatistik

S.h.

1034

2.80

.77

.46

.08

-.02

S.h.
.15

Yüzeysel davranış gösterimi 1034

2.46

.92

.48

.08

-.31

.15

Derinlemesine davranış
gösterimi

1034

2.73

1.05

.15

.08

-.59

.15

Samimi davranış gösterimi

1034

4.03

.79

-1.09

.08

1.99

.15

Değişken ve Boyutları
Duygusal Emek Gösterimi

Kurtosis
İstatistik

*1.00-1.79 = Çok Düşük; 1.80-2.59 = Düşük; 2.60-3.39 = Orta; 3.40-4.19 = Yüksek; 4.20-5.00 = Çok Yüksek

Tablo 1’deki duygusal emek ve alt boyutlarına ait değerler incelendiğinde, duygusal emek ve
alt boyutlarına ait değerlerin (samimi davranış alt boyutu hariç) algı düzeylerinin orta düzeyde olduğu
belirtilmiştir. Skewness-Kurtosis değerleri incelendiğinde ise duygusal emek gösterimlerine ait alt
boyutlarındaki tüm değerlerin dağılımının normal olduğunu gösterdikleri görülmektedir (±2).
Cinsiyete Göre Duygusal Emek Gösterimlerine İlişkin Veriler
Ortaokul öğretmenlerinin cinsiyetlerine göre duygusal emek gösterimlerindeki algı düzeyleri
arasında anlamlı bir fark olup olmadığı bağımsız örneklem t testine ait sonuçlar Tablo 2’de
gösterilmiştir.
Tablo 2 Ortaokul Öğretmenlerinin Cinsiyetlerine Göre Duygusal Emek Gösterimi Alt Boyutlarına
İlişkin t-testi Bulguları
Cinsiyet
Kadın
Yüzeysel davranış gösterimi
Erkek
Kadın
Derinlemesine davranış gösterimi
Erkek
Kadın
Samimi davranış gösterimi
Erkek
*
(p<.05)
Değişkenler

N
700
334
700
334
700
334


2.38
2.62
2.63
2.95
4.07
3.94
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Ss
.91
.93
1.07
.97
.80
.76

t
-3.9

p
.00

-4.8

.00

2.5

.01
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Ortaokul öğretmenlerinin cinsiyetlerine göre değişkenlerin alt boyutları arasındaki anlamlı
farklılıkları tespit için yapılan t-testi sonuçları Tablo 2’de sunulmaktadır. Ortaokul öğretmenlerinin
cinsiyet farklılıklarının, yüzeysel davranış, derinlemesine davranış ve samimi davranış gösterimleri
boyutları ölçek puanları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farkın oluştuğu tespit edilmiştir
(p<.05). Duygusal emek gösteriminde erkek öğretmenlerin algı düzeylerinin kadın öğretmenlere göre
nispeten daha fazla olduğundan söz edilebilir.
Eğitim Düzeyine Göre Duygusal Emek Gösterimleri Alt Boyutlarına İlişkin Veriler
Tablo 3 Ortaokul Öğretmenlerinin Mezun Oldukları Okullara Göre Duygusal Emek Gösterimleri Alt
Boyutlarına İlişkin t-testi Bulguları
Değişkenler
Yüzeysel davranış gösterimi
Derinlemesine davranış gösterimi
Samimi davranış gösterimi

Mezuniyet
Egitim
Diger
Egitim
Diger
Egitim
Diger

N
794
240
794
240
794
240


2.50
2.33
2.77
2.62
4.01
4.10

Ss
.93
.90
1.04
1.06
.78
.80

t
2.43

P*
.01

1.90

.06

-1.53

.12

(p<.05).

Ortaokul öğretmenlerinin mezun oldukları okullara göre değişkenlerin alt boyutları arasındaki
anlamlı farklılıkları tespit için yapılan t-testi sonuçları Tablo 3’te sunulmaktadır. Derinlemesine
davranış gösterimi ve samimi davranış gösterimi boyutları ölçek puanları arasında anlamlı bir
farklılığın olmadığı tespit edilmiştir. Ancak değişkenlerin diğer alt boyutu yüzeysel davranış gösterimi
ölçek puanları arasında ise istatistiksel açıdan anlamlı bir farkın oluştuğu tespit edilmiştir (p<.05).
Yüzeysel davranış gösteriminde eğitim fakültesi mezunlarının algılarının daha yüksek olduğu
söylenebilir.
Duygusal emek gösterimlerinin “yüzeysel davranış gösterimi” alt boyutunda
öğretmenlerin meslekteki kıdemlerine göre değerlendirilmesi
Duygusal emek gösterimlerinin “yüzeysel davranış gösterimi” alt boyutunda öğretmenlerin
meslekteki kıdem ortalamalarının analizinde iki veya daha fazla örnekleme ait ortalamaları
karşılaştırmada kullanılan Tek Yönlü Anova tekniği kullanılmıştır. Sonuçlar Tablo 4’te gösterilmiştir.
Tablo 4Ortaokul Öğretmenlerinin Meslekteki Kıdemlerine Göre Duygusal Emek Gösterimlerinin
“Yüzeysel Davranış Gösterimi” Alt Boyutuna İlişkin ANOVA Bulguları
Değişken
Yüzeysel davranış gösterimi

Hizmet
Süreleri
1-5 yıl
6-15 yıl
16- …yıl

N



Ss

Sd

F

P

871
142
21

2.46
2.46
2.47

.93
.92
.83

2
1031

.007

.99
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p değeri 0.05 düzeyinde anlamlıdır

Ortaokul öğretmenlerinin hizmet süreleriyle ilişkili ANOVA bulguları Tablo 4’te
sunulmaktadır. Tablodaki bulgulara göre yüzeysel davranış gösterimi algı düzeyleri arasında anlamlı
bir fark olmadığı görülmektedir (p=.99>.05). ANOVA bulgularına bakıldığında en yüksek ortalamaya
sahip grubun “16-…yıl” grubunda yer alan öğretmenler (=2.47), en düşük ortalamaya sahip olan
grubun ise “1-5 yıl” görev süresi aralığında yer alan öğretmenler (=2.45) olduğu görülmektedir.
Duygusal emek gösterimlerinin “derinlemesine davranış gösterimi” alt boyutunda
öğretmenlerin meslekteki kıdemlerine göre değerlendirilmesi
Duygusal

emek

gösterimlerinin “derinlemesine davranış gösterimi” alt

boyutunda

öğretmenlerin meslekteki kıdem ortalamalarının analizinde iki veya daha fazla örnekleme ait
ortalamaları karşılaştırmada kullanılan Tek Yönlü Anova tekniği kullanılmıştır. Sonuçlar Tablo 5’te
gösterilmiştir.
Tablo 5 Ortaokul Öğretmenlerinin Meslekteki Kıdemlerine Göre Duygusal Emek Gösterimlerinin
“Derinlemesine Davranış Gösterimi” Alt Boyutuna İlişkin ANOVA Bulguları
Değişken

Hizmet Süreleri N



Ss

Sd

Derinlemesine davranış gösterimi

1-5 yıl
6-15 yıl
16- …yıl

2.73
2.72
2.71

1.06
1.01
1.04

2
.01
1031

871
142
21

F

P

Anlamlı Fark

.98

-

p değeri 0.05 düzeyinde anlamlıdır

Ortaokul öğretmenlerinin hizmet süreleriyle ilişkili ANOVA bulguları Tablo 5’te
sunulmaktadır. Tablodaki bulgulara göre derinlemesine davranış gösterimi algı düzeyleri arasında
anlamlı bir fark olmadığı görülmektedir (p=.98>.05). ANOVA bulgularına bakıldığında en yüksek
ortalamaya sahip grubun “1-5 yıl” grubunda yer alan öğretmenler (=2.73), en düşük ortalamaya sahip
olan grubun ise “16-…yıl” görev süresi aralığında yer alan öğretmenler (=2.71) olduğu
görülmektedir.
Duygusal emek gösterimlerinin “samimi davranış gösterimi” alt boyutunda
öğretmenlerin meslekteki kıdemlerine göre değerlendirilmesi

Duygusal emek gösterimlerinin “samimi davranış gösterimi” alt boyutunda
öğretmenlerin meslekteki kıdem ortalamalarının analizinde iki veya daha fazla örnekleme ait
ortalamaları karşılaştırmada kullanılan Tek Yönlü Anova tekniği kullanılmıştır. Sonuçlar Tablo 6’da
gösterilmiştir.
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Tablo 6Ortaokul Öğretmenlerinin Meslekteki Kıdemlerine Göre Duygusal Emek Gösterimlerinin
“Samimi Davranış Gösterimi” Alt Boyutuna İlişkin ANOVA Bulguları
Hizmet
Süreleri
1-5 yıl
6-15 yıl
16- yıl

Değişken
Samimi davranış gösterimi

N



Ss

Sd

F

P

Anlamlı Fark

871
142
21

4.03
4.00
4.09

.78
.82
.68

2
1031

.127

.88

-

p değeri 0.05 düzeyinde anlamlıdır

Ortaokul öğretmenlerinin hizmet süreleriyle ilişkili ANOVA bulguları Tablo 6’da
sunulmaktadır. Tablodaki bulgulara göre samimi davranış gösterimi algı düzeyleri arasında anlamlı bir
fark olmadığı görülmektedir (p=.88>.05). ANOVA bulgularına bakıldığında en yüksek ortalamaya
sahip grubun “16-…yıl” grubunda yer alan öğretmenler (=4.09), en düşük ortalamaya sahip olan
grubun ise “6-15 yıl” görev süresi aralığında yer alan öğretmenler (=4.00) olduğu görülmektedir.
Duygusal emek ve alt boyutları arasındaki ilişkiler
Duygusal emek ve yüzeysel davranış gösterimi, derinlemesine davranış gösterimi ve samimi
davranış gösterimi alt boyutları arasında bir ilişkinin olup olmadığını belirlemek için SPSS’te ilgili
değişkenlerin pearson korelâsyonlarına bakılmıştır.
İki değişken arasında pearson korelâsyon katsayısının yorumu; r=0,00-0,25 çok zayıf ilişki,
r=0,26-0,49 zayıf ilişki, r=0,50-0,69 orta düzey ilişki, r=0,70- 0,89 yüksek ilişki ve r=0,90-1,00 çok
yüksek ilişki şeklindedir. Korelâsyon katsayısının 0,00 olarak çıkması ise değişkenler arasında
herhangi bir ilişkinin olmadığını göstermektedir (Kalaycı, 2014).
Tablo 7 Duygusal Emek ve Yüzeysel Davranış Gösterimi, Derinlemesine Davranış Gösterimi ve
Samimi Davranış Gösterimi Alt Boyutları Arasındaki Korelâsyonlar
Değişkenler
Duygusal emek
Yüzeysel davranış
gösterimi
Derinlemesine davranış
gösterimi
Samimi davranış
gösterimi
p<.01

r

1

2

3

4

1

.93

.92

.29

.00
1

.00
.75
.00
1

.00
.93
.00
.21
.00
1

p
r
p
r
p
r
p

Tablo 7’de duygusal emek ve yüzeysel davranış gösterimi, derinlemesine davranış gösterimi

ve samimi davranış gösterimi alt boyutları arasındaki ilişkiler gösterilmektedir. Tabloya göre duygusal
emek ile alt boyutlar arasında en yüksek ilişkiye sahip olan boyutun “yüzeysel davranış gösterimi”
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boyutu (r=.93; p<.01), en düşük ilişkiye sahip olan boyutun ise “samimi davranış gösterimi” boyutu
(r=.29; p<.01) olduğu söylenebilir.
Tabloya göre yüzeysel davranış gösterimi alt boyutu ile derinlemesine davranış gösterimi alt
boyutunun (r=.75; p<.01) yüksek düzeyde, samimi davranış gösterimi alt boyutunun (r=.93; p<.01)
çok zayıf düzeyde bir ilişki sergilediği görülmektedir. Derinlemesine davranış gösterimi alt boyutu ile
samimi davranış gösterimi alt boyutunun (r=.21; p<.01) arasında çok zayıf düzeyde pozitif yönde
anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır.
TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER
Tartışma
Duygusal emek gösteriminde erkek öğretmenlerin algı düzeylerinin kadın öğretmenlere göre
nispeten daha fazla olduğundan söz edilebilir. “Yüzeysel davranış”, “derinlemesine davranış”,
“samimi davranış” gösterimleri alt boyutları arasında ise cinsiyet farklılığı açısından istatistiksel
olarak anlamlı bir farkın oluştuğu tespit edilmiştir. Bu anlamlılığın sebebi olarak araştırmanın bu alt
boyutlarının okullarımızdaki kadın ve erkek öğretmenleri için benzer anlamlar ifade etmediği
söylenebilir. Köksel’in (2009) çalışmasında ise duygusal emek gösterimlerinin cinsiyet farklılığı
açısından herhangi bir farklılık göstermediği görülmüştür.
Yüzeysel davranış sergilemeye bakıldığında eğitim fakültesi mezunlarının rol yapma
yeteneğinin diğer fakülte mezunlarına göre daha fazla oldukları görülmektedir. Burada dikkat edilmesi
gereken önemli bir unsur da yüzeysel davranış sergilemenin öğrenciler üzerindeki etkisidir. Zira
Akbıyık (2013) konuyla ilgili çalışmasında yüzeysel davranmanın karşı tarafı negatif yönde
etkilediğini belirtmektedir.
Duygusal emek ve yüzeysel davranış gösterimi, derinlemesine davranış gösterimi ve samimi
davranış gösterimi alt boyutları arasındaki ilişkiye bakıldığında duygusal emek ile yüzeysel davranış
gösterimi ve davranış gösterimi alt boyutları arasındaki ilişkinin çok yüksek olduğu görülmektedir.
Duygusal emeğin samimi davranış gösterimi alt boyutu ile ilişkisi ise zayıf düzeydedir. Alt boyutlar
arasındaki ilişkiye bakıldığında yüzeysel davranış gösterimi alt boyutu ile derinlemesine davranış
gösterimi alt boyutu arasında yüksek düzeyde, yüzeysel davranış gösterimi alt boyutu ile samimi
davranış gösterimi alt boyutu arasında zayıf düzeyde, derinlemesine davranış gösterimi alt boyutu ile
samimi davranış gösterimi alt boyutu arasında çok zayıf düzeyde bir ilişki olduğu saptanmıştır.
Samimi davranış gösteriminin diğer alt boyutlarla ilişkisinin temelinde bu gösterimde fazlaca
duygunun harcanmadığı gerçeği olabileceğini de unutmamalıyız. Bazı araştırmacılar samimi davranış
gösterimini duygusal emek gösterimine dâhil etmemektedirler çünkü hâlihazırda bir duygu
yönetiminin olmadığını savunmaktadırlar. Köksel çalışmasında (2009) yüzeysel davranış gösterimi ile
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duygusal çaba harcama arasında orta düzeye yakın pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki tespit etmiştir.
Diğer alt boyutlar arsındaki ilişkiler ise daha düşük düzeydedir. Araştırmacı bu durumu yüzeysel
davranış göstermenin daha fazla çaba gerektiriyor olması şeklinde yorumlamaktadır.
Sonuç Ve Öneriler
Araştırmada elde edilen bulgular doğrultusunda ortaya çıkan sonuçlar şu şekildedir:
•

Öğretmenlerin duygusal emek kavramı ile ilgili kuramsal bilgiye sahip olmadıkları aksine bu
kavrama yabancı oldukları tespit edilmiştir.

•

Duygusal emek alt boyutları olan “yüzeysel davranış”, “derinlemesine davranış” ve “samimi
davranış” gösterimlerinde kadın ve erkek öğretmenlerin algı düzeyleri farklılık içermektedir.

•

Eğitim fakültesi mezunlarının farklı fakülteden mezun olan öğretmenlerden daha fazla
“yüzeysel davranış gösterimi” sergiledikleri yani rol yapma yeteneklerinin daha fazla oldukları
görülmüştür.

•

Yüzeysel davranış gösterimi sergileyen öğretmenlerin aynı zamanda derinlemesine davranış
gösterimi sergilemede de pek zorlanmadıkları görülmüştür.

•

Fazla bir duygu harcama çabası gerektirmeyen samimi davranış gösterimini sergileyen
öğretmenlerin duygusal emek alt boyutları olan derinlemesine davranış ve yüzeysel davranış
gösterimlerini pek sergilemedikleri anlaşılmıştır.
Araştırmada elde edilen bulgular ve ulaşılan sonuçlar doğrultusunda geliştirilen
önerileri şu şekilde sıralayabiliriz:

•

Öğretmenlerin sergilemiş oldukları duygusal emek kavramlarına yabancı olduklarından bu
kavram ile ilgili bilgi sahibi olmaları (ya da bilgilendirilmeleri) gerekmektedir. Böylece
sergilemiş oldukları ya da sergileyecekleri davranışı daha iyi tanıyarak çabuk yıpranma,
yorulma ve tükenmişliğin önüne kısmen de olsa geçilebilir.

•

Eğitim fakültesi harici mezun olan öğretmenlerin duygusal emek gösterimlerini sergilemeyi
öğrenmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde okul dışında yaşamış olduğu duyguları sınıftaki
öğrencilere hissettirmek durumunda kalmaktadır. Bu öğrenme hizmetiçi eğitim ya da okul
rehber öğretmenlerinin yapacağı toplantılar şeklinde olabilir.

•

Samimi davranış gösterimini yoğun bir şekilde sergileyen öğretmenlerin derinlemesine
davranış ve yüzeysel davranış gösterimlerini yeterince sergilemedikleri görülmüştür.

375

X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Nevşehir / 2018

Dolayısıyla samimi davranış doğal olmakla beraber bizi her zaman istenilen sonuca
ulaştıramayacağından diğer duygusal emek davranışlarını da edinmek gerekmektedir.
•

Eğitim alanında duygusal emek gösterimleri ile ilgili yapılan çalışmalar yok denecek kadar
azdır. Bu yüzden, elde edilen sonuçlar bu alanda yapılacak başka çalışmalarla da
desteklenmelidir.

•

Sadece nicel değil nitel yöntemler de kullanılarak kıyaslamalı benzer araştırmalar yapılabilir.
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PSİKOLOJİK DANIŞMAN ADAYLARININ PSİKOLOJİK DANIŞMAN KAVRAMINA
İLİŞKİN BELİRTTİKLERİ METAFORLARIN ANALİZİ
Süleyman BALCI
Kırıkkale Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ABD
meb.suleyman@gmail.com

ÖZET
Bireylerin oluşumlarla ilgili düşüncelerini tekrar yapılandırmaları sürecinde ürettikleri metaforlar,
bireylere oldukça önemli katkı sağlamaktadır. Bu çalışmanın amacı, psikolojik danışman (rehber öğretmen)
adaylarının psikolojik danışman kavramı ile ilgili belirttikleri metaforları incelemektir. Bu çalışmaya, 2016 2017 öğretim yılında bir eğitim fakültesinde rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü üçüncü sınıfa devam
eden psikolojik danışman (rehber öğretmen) adayı (n=63) katılmıştır. Bu çalışmada uygulama yapılan bireyleri
belirlemek üzere amaçlı örnekleme tekniği kullanılmıştır ve toplanan veriler, nitel araştırma yöntemi kullanılarak
analiz edilmiştir. Bu yöntem ile ilgili olarak katılımcılara açık uçlu bir soru sorulmuş ve yanıtlar yazılı olarak
alınmıştır. Daha sonra yazılı yanıtların analizi için yanıtların içeriği ile ilgili temalar oluşturulmuş ve her temanın
frekans değeri hesaplanmıştır. Sonuç olarak aday psikolojik danışman adaylarının psikolojik danışman kavramı
ile ilgili olumlu anlam içeren ellibeş metafor ürettikleri saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Metafor, aday psikolojik danışman, psikolojik danışman kavramı

ABSTRACT
Metaphors, which were produced by individuals within the process of restructuring their thoughts about
the formations, ensure them remarkably important contribution. Purpose of this study is to investigate
metaphors produced by candidate school counselors regarding concept of the counselor. Participants of this
study are candidate school counselors (n=63) who were attending third year at guidance and counseling
department of an education faculty in 2016-2017 academic year. In order to determine the participants,
purposeful sampling technique were used and metaphors stated by candidate school counselors were analyzed
qualitatively. An open-ended question were asked to participants and their responses were taken in written form
for collecting data. Subsequently, after analyzing their written responses, content of written responses were
clustered into groups and themes. Moreover, frequency value of each group and each theme were calculated. As
result of the analysis of metaphors stated by candidate school counselors, it is determined that concept of the
counselor have been explained with fiftyfive positively meaningful metaphors.
Keyword: Metaphor, Candidate School Counselors, Concept of Counselor
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GİRİŞ
Okulda verilmekte olan eğitimden öğrencilerin beklentilerle uyumlu olacak düzeyde
yararlanabilmelerini desteklemek amacıyla çağdaş eğitim anlayışının bir gereği olarak öğrenci kişilik
hizmetlerine önem verilmektedir. Okullarda sunulan rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri de
öğrencilere yönelik öğrenci kişilik hizmetleri kapsamında yer almaktadır1.
Eğitim ortamındaki bireylere yönelik psikolojik yardım ihtiyacının artmasıyla birlikte eğitsel,
sosyal ve kişisel rehberlik konularını içeren rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile ilgili
çalışmaların önemi artmaktadır. Ülkemizde rehberlik çalışmaları önceleri ortaöğretim kurumlarında
sunulmaya başlanmış, daha sonraları diğer öğretim kademelerinde de yaygın bir ihtiyaç haline
gelmiştir. Okullardaki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin öğrenciler için etkin ve verimli
olmasında okullarda görev yapan psikolojik danışmaların (rehber öğretmenlerin) önemli rolü
bulunmaktadır1.
Problem Durumu
Rehberlik hizmetleri ile tüm öğrencilerin zihinsel, bedensel, sosyal ve duygusal açıdan her
yönüyle bütün olarak gelişmesi amaçlanmaktadır. Yeşilyaprak1’a göre eğitim ortamlarındaki rehberlik
hizmetlerinin amacı; öğrencinin tüm kapasitesini ortaya koyabilmesini, potansiyeli ölçüsünde kendini
geliştirmesini, daha yeterli, daha verimli ve daha anlamlı bir yaşam sürebilmesini sağlamaktır.
Kuzgun2 tarafından rehberlik, “bireye kendini anlaması, çevredeki imkânları tanıması ve doğru
kararlar vererek, özünü gerçekleştirmesi için yapılan sistematik ve profesyonel bir yardım süreci”
olarak tanımlanmaktadır.
Bireylerin duygu ve düşüncelerini birbirlerine aktarmada kullandıkları ifade yöntemlerden
birisi de metaforlardır. Metaforlar, bir iletişim aracı olarak kullanılmaktadır ve sözlerin gerçek
anlamları dışında benzetmelerden yararlanılarak bir sosyal gerçeğin aktarılmasında dikkat çekici etkisi
bulunmaktadır. Türk Dil Kurumu tarafından “metafor”, mecaz ile eşanlamlı olarak verilmektedir ve
“Bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanılması”
olarak açıklanmaktadır3.
Metaforların kullanımı konusunda çeşitli araştırmaların yapıldığı görülmektedir. öğretmenlere
ilişkin olarak Cerit4, okul kavramına ilişkin olarak Saban5; ilköğretim denetçilerine ilişkin olarak
Ünal6, okul psikolojik danışmanlarına yönelik algılara ilişkin olarak Camadan ve Kahveci7 ve Özpolat8
tarafından yapılmış çalışmalar bulunmaktadır. Ancak yapılan taramalarda psikolojik danışman (rehber
öğretmen) adaylarının psikolojik danışman kavramına ilişkin metaforik algılarına yönelik bir
araştırmaya rastlanılmamıştır. Bu araştırmanın psikolojik danışman kavramı konusunda yapılacak
metafor içerikli araştırmalara katkısı olacağı düşünülmektedir. Bu araştırmanın amacı, psikolojik
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danışman (rehber öğretmen) adaylarının psikolojik danışman kavramına ilişkin algıladıkları
metaforları incelemektir. Bu amaca yönelik olarak bu çalışmada aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır:
1. Psikolojik danışman (rehber öğretmen) adaylarının psikolojik danışman kavramına
ilişkin algıladıkları metaforlar nelerdir?
2. Psikolojik danışman (rehber öğretmen) adaylarının psikolojik danışman kavramına
ilişkin algıladıkları metaforlar ortak özellikler bakımından hangi kategoriler altında gruplanabilir?
YÖNTEM
Bu çalışmada nitel araştırma desenlerinden biri olan ve mecazlar yoluyla veri toplama olarak
isimlendirilen metafor yöntemi kullanılmıştır. Metafor yöntemi ile psikolojik danışman (rehber
öğretmen) adaylarının psikolojik danışman kavramı ile ilişkilendirdikleri metaforlar belirlenmiştir.
Araştırma Modeli
Bu çalışmada nitel araştırma yöntemleri arasında yer alan olgu bilim deseni kullanılmıştır.
Olgular, yaşantılar içerisinde olaylar, deneyimler, algılar, yönelimler, kavramlar ve durumlar gibi
çeşitli biçimlerde ortaya çıkabilmektedir. Bireye tümüyle yabancı olmayan aynı zamanda da anlamını
tam olarak kavramada güçlük çekilen olguları araştırmayı amaçlayan çalışmalarda olgu bilim deseni
uygun bir araştırma zemini oluşturur9. Bu araştırmada “psikolojik danışman kavramı” bir olgu olarak
dikkate alınmıştır. Metafor, insanların duygu ve düşüncelerini birbirlerine aktarmada kullandıkları
ifade yöntemlerden biridir. Metaforun, sosyal bir gerçeği aktarmada, sözlerin gerçek anlamları dışında
benzetmelerden yararlanılarak kullanıldığı bir iletişim aracı olduğu belirtilmektedir. Bu araştırmada
veri toplamak amacıyla kullanılan ve “psikolojik danışman kavramı” ile ilişkilendirilen metaforlar,
nitel bir yöntem olan olgu bilim deseni uygulanarak analiz edilmiştir. Analiz sonucunda psikolojik
danışman (rehber öğretmen) adaylarının psikolojik danışman kavramına ilişkin algıladıkları metaforlar
belirlenmiştir ve bu metaforlara ilişkin açıklamalar betimlenmiştir.
Çalışma Grubu
Bu araştırmadaki çalışma grubunun belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemlerinden biri
olan tipik durum örneklemesi kullanılmıştır. Tipik durum örneklemesi, araştırma problemi ile ilgili
olarak evrende yer alan çok sayıdaki durumdan tipik olan bir durumun belirlenerek bu örnek üzerinden
bilgi toplanması olarak açıklanmaktadır9. Tipik durumların seçiminde genellikle araştırma konusu ile
ilgili bilgi sahibi bireylerden yararlanılmaktadır. Bu çalışmaya araştırma konusuyla ilgili bilgi sahibi
olan rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümünde üçüncü sınıfa devam eden 63 psikolojik danışman
(rehber öğretmen) adayı katılmıştır.
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Verilerin Toplanması
Çalışma grubunun psikolojik danışman kavramına ilişkin algılarını metaforlar aracılığı ile
ifade edebilmeleri için açık uçlu soru kullanılmıştır. Araştırmacı tarafından araştırma konusunda
açıklama yapıldıktan sonra hazırlanan açık uçlu soru ile katılımcılardan “psikolojik danışman ………
gibidir, çünkü ….…” ifadesini yazılı olarak tamamlamaları istenmiştir. Katılımcılardan toplanan bu
veriler araştırmada veri kaynağı olarak kullanılmıştır.
Verilerin Analizi
Araştırma sonucunda elde edilen veriler, içerik analizi yoluyla incelenmiştir. İçerik analizine
ilişkin işlem süreci, birbirine benzeyen verilerin belirli kavramlar çerçevesinde bir araya getirilmesini
ve belirlenen kavramların anlamlı biçimde kategoriler halinde düzenlenip yorumlanmasını
içermektedir. İçerik analizi sürecinde dört aşama yer almaktadır: (1) verilerin kodlanması, (2)
kavramların belirlenmesi, (3) kategorilerin düzenlenmesi, (4) kategorilerin tanımlanması ve
yorumlanması9.
Bu çalışmada, verilerin analizi için ilk aşamada verilerin çalışma konusuna ve amacına uygun
olup olmadığın belirlemek amacıyla ayıklama işlemi yapılmıştır. Sonraki aşamada, verilerin anlamlı
olmasını sağlamak için kodlama işlemi uygulanmıştır. Bir sonraki aşamada, metaforlar belirlenmiştir.
Veri analizi sürecinin son aşamasında, metaforlara ilişkin anlamlı kategoriler tanımlanmıştır.
BULGULAR

Araştırmaya katılan psikolojik danışman adaylarından elde edilen verilerin içerik analizi
sürecinde 63 katılımcı tarafından psikolojik danışman kavramı ile ilgili geçerli 55 farklı
metafor algısı üretildiği belirlenmiştir. Araştırmaya katılanların psikolojik danışman kavramı
ile ilgili algıladığı geçerli 55 metafor beş kategori halinde gruplanmıştır. Bu kategoriler
şunlardır: psikolojik yardım anlamında algılanan metaforlar, gidiş yönünü gösteren araç
anlamında algılanan metaforlar, hayata yön veren anlamında algılanan metaforlar, sosyal
destek sağlayan araç anlamında algılanan metaforlar, sorun araştıran araç anlamında algılanan
metaforlar. Belirtilen kategorilere göre gruplanan metaforlar ile ilgili aşağıda bilgi verilmiştir.
3. SONUÇ
Psikolojik danışman adaylarının “psikolojik danışman kavramı” ile ilişkilendirdikleri
metaforların belirlenmesini amaçlayan bu çalışmada 63 katılımcı tarafından “psikolojik
danışman kavramı” ile ilişkilendirilen toplam 55 farklı geçerli olan metafor üretilmiştir.
Frekans değeri yüksek olan metaforların sırasıyla ışık 4 (%2,4), pusula 3 (% 1,8), yardımcı 2
(%1,2), harita 2 (% 1,2), ilaç 2 (% 1,2) ve anne (% 1,2) olduğu belirlenmiştir. Bu
metaforların anlamlı kategoriler olarak gruplanması ile, gidiş yönünü gösteren araç anlamında
16 adet (f: 17), psikolojik yardım anlamında 11 adet (f: 12), hayata yön veren anlamında 16
adet (f: 18), sosyal destek sağlayan anlamında 8 adet (f: 10), sorun araştıran anlamında 4 adet
(f: 6) metafor üretilmiştir. Psikolojik danışman adaylarının “psikolojik danışman kavramı” ile
ilişkilendirdikleri metaforların frekans değerlerinin oldukça yüksek olması; katılımcıların
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“psikolojik danışman kavramı” konusunda farkındalık kazanma düzeyinin olumlu yönde
olduğunu ve lisans eğitiminde yer alan psikolojik danışma ve rehberlik alanı ile ilgili
derslerin aday psikolojik danışmanlara olumlu katkısı olduğunu göstermektedir.
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ÖZET
Topluluk önünde konuşmanın korku verici sosyal bir durum olduğu çok yaygın bir şekilde ifade
edilmektedir. Bazı çağdaş teoriler sosyal kaygıda bilişsel süreçlerin önemli olduğunu söylemelerine rağmen,
topluluk önünde konuşma sırasında yaşanan korku dolu düşünceleri değerlendirebilecek bir ölçme aracı yoktur.
Bu çalışmanın amacı bu ihtiyacı karşılayacak Topluluk Önünde Konuşmaya Yönelik Öz-Açıklamalar Ölçeği
Türkçe Formunun geçerlik ve güvenirlik çalışmasını yapmaktır. Topluluk Önünde Konuşmaya Yönelik ÖzAçıklamalar Ölçeği10 maddeden oluşan ve pozitif- negatif şeklinde iki alt boyutu olan bir ölçektir. Araştırma
yaşları 18 ile 35 arasında değişen 229(erkek: 104, kadın: 125) üniversite öğrencisi üzerinde uygulanmıştır.
Doğrulayıcı faktör analizinde 10 maddeden oluşan iki boyutlu modelin iyi uyum verdiği görülmüştür (x²= 66.52,
sd=33, RMSEA= .067, CFI= .97, IFI= .97, NFI= .94, SRMR= .045, GFI=.94). Ölçeğin Cronbach alfa iç tutarlık
güvenirlik katsayıları pozitif alt boyut için .83, negatif alt boyut için .90 olarak bulunmuştur. Yapılan analiz
sonucunda, ölçeğin düzeltilmiş madde toplam korelasyon katsayılarının .56 ve .79 arasında sıralandığı
görülmüştür.Bu sonuçlar Topluluk Önünde Konuşmaya Yönelik Öz-Açıklamalar Ölçeği Türkçe formunun
geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir.
Anahtar Sözcükler: Topluluk önünde konuşma, Öz-açıklama, Geçerlik, Güvenirlik

ABSTRACT
Public speaking is the most commonly reported fearful social situation. Although a number of
contemporary theories emphasize the importance of cognitive processes in social anxiety, there is no instrument
available to assess fearful thoughts experience during public speaking. The aim of this research is to examine the
validity and reliability of Turkish form of The Self-Statements During Public Speaking (SSPS). The SelfStatements During Public Speaking (SSPS) scale is a 10-item questionnaire consisting of two 5-item subscales,
the “Positive Self-Statements” (SSPS-P) and the “Negative Self-Statements”subscale (SSPS-N) Participants
were 229 undergraduate students. Results of confirmatory factor analysis demonstrated that ten items loaded on
two factor (x²= 66.52, df=33, RMSEA= .067, CFI= .97, IFI= .97, NFI= .94, SRMR= .045, GFI=.94). Cronbach
alpha internal consistency reliability coefficients were .83 for positive subscale and .90 for negative subscale.
Corrected item-total correlation sranged from .56 to .79. These results demonstrate that the Turkish Version of
the Self- Statements During Public Speaking (SSPS) scale is a valid and reliable instrument.
Keywords: Public Speaking, Self-Statements,Validity, Reliability

383

X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Nevşehir / 2018

GİRİŞ
İnsanları diğer canlılardan ayıran en temel özelliğin dil olduğu ve dilin de en fazla konuşma
becerisiyle ortaya çıkabildiği ifade edilmektedir (Demir, 2010). Bireyin duygu ve düşüncelerini
paylaşmasında ve çevresiyle iletişim kurup yaşadığı toplumun değerlerini öğrenmesinde en önemli
aracın dil olduğu belirtilmektedir (Kavruk ve Deniz, 2015). Konuşma, insanların düşüncelerini
diğerleri ile paylaşabilmek için kullandıkları temel dil becerilerinden biri olup ses ve dilin birlikte
kullanılmasıyla ortaya çıktığı ifade edilmektedir (Katrancı ve Kuşdemir, 2015). Konuşma tanım olarak
ise bireyler arasında yaşantıların sözlü olarak paylaşılması süreci olarak tanımlanmaktadır (Başaran ve
Erdem, 2009). Konuşmanın kendini ifade etmede temel araç olduğu (Yelok ve Sallabaş, 2009) ve
bireylerin sosyalleşmesinde önemli katkılarda bulunduğu belirtilmektedir (Doğan, 2009).
Bireyin yaşadığı toplum içerisinde sağlıklı ilişkiler geliştirebilmesinin dili kullanma
becerisiyle doğru orantılı olduğu ifade edilmektedir (Demir, 2010). Bireyin hayatını devam
ettirebilmesi için etrafındaki insanlarla iletişim kurma zorunluluğunun doğduğu (Aydın, 2013) ve bu
iletişimi de en fazla konuşarak oluşturdukları belirtilmektedir (Kavruk ve Deniz, 2015). Konuşma
becerisinin diğer dil becerilerinden farklı olarak bireyin öz yansımasını toplum içerisinde daha net
gösterebildiği dolayısıyla bireyin duygu ve düşünceleri beden diline aktarabildiği, zihinsel ve
iletişimsel bir güç olarak kabul edilmektedir (Kinay ve Özkan, 2014).
Bireyin toplum içinde konuşurken kullandığı cümlelerle kendini o toplumdaki insanlara
tanıtabileceği (Sevim, 2012) ve bireyin kendini yaşadığı sosyal çevreye kabul ettirmesinin ancak etkili
bir konuşma becerisine sahip olması ile mümkün olabileceği belirtilmektedir (Kardaş, 2016). Aynı
zamanda sağlıklı bir iletişim olmadan bireylerin karşılıklı olarak anlaşmasının mümkün olmadığı da
ifade edilmektedir (Köseler, 2006). Düşündüklerini rahatlıkla başkaları ile paylaşabilen bireylerin
diğer bireylerle daha kolay anlaşabildiği ve bundan dolayı da etkili konuşma becerisine sahip olan
bireylerin insani ilişkilerde daha başarılı olabileceği belirtilmektedir (Eyüp, 2013). İletişimin insan
varlığının devamını ve gelişimini sağlayan başlıca ögelerden biri olarak düşünüldüğünde iletişim
sürecinde oluşabilecek herhangi bir sorunun, bireylerin sağlıklı iletişim kurmalarını engelleyeceği
ifade edilmektedir (Köseler, 2006).
Bireyin toplum içerisinde etkili bir şekilde konuşabilme isteğinin beraberinde kaygıyı da
getirebileceği ifade edilebilir. Yaman, ve Sofu’ya (2013) göre kaygı bir bireyin topluluk önünde güçlü
istek veya güdülerini gerçekleşememe ihtimaline karşı duyduğu tedirginlik durumu olarak
tanımlanmaktadır. Benzer şekilde kaygı, insanı üzüntüye sevk eden bir duygu durumu olup (Katrancı
ve Kuşdemir, 2015) bir sebepten dolayı hissedilen korku ve endişe olarak da tanımlanabilmektedir
(Tüzemen, 2016).
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Bireyde konuşmaya dönük oluşabilecek olan kaygının anlık gelişmesi durumunda bunun daha
çok geçici kaygı türünde yer aldığı belirtilmektedir. Söz konusu kaygının giderilebilmesinin birçok ön
şartı olduğu ancak bireyin bunu sürekli kaygıya dönüştürebilmesinin de olası sonuçlardan birisi olduğu
ifade edilmektedir (Kinay ve Özkan, 2014). Topluluk önünde konuşmanın zorunlu olması durumunda
bireyin heyecanlanması, kendini yeterince ifade edememesi olarak tanımlanabilen konuşma kaygısı
(Yıldırım, 2015) duygusal anlamda bireyler de üzüntü, kızgınlık, korku şeklinde ortaya çıkabileceği
belirtilmektedir (Demir ve Melanlıoğlu, 2014). Bireyin kaygı miktarındaki artış, onun tüm zihinsel
süreçlerinin karışmasına, söyleyeceğini cümleleri unutmasına, konuşurken fizyolojik olarak sıkıntılar
yaşamasına sebep olabileceği ifade edilmektedir (Sevim ve Gedik, 2014). Bu fizyolojik belirtiler
olarak ise bireyin terlemesi, yüzünün kızarması ve kalp atışlarının hızlanması sıralanabilmektedir
(Yıldırım, 2015; Demir ve Melanlıoğlu, 2014 ).
Bireylerin konuşmasını olumsuz olarak etkileyen bazı faktörlerin olduğu ve bunların bireylerin
fizyolojik, psikolojik yapısından, bilgi ve beceri yetersizliğinden oluşabileceği gibi, bireyin içinde
bulunduğu çevreden, sosyal ve kültürel koşullardan da etkilenebileceği ifade edilmektedir (Sargın,
2006). Bireylerin topluluk önünde konuşmaktan kaygı duymalarının nedenleri arasında; söyleyeceği
cümleleri unutmak, hata yapmaktan ve cevap veremeyeceği bir soru sorulmasından korkmak, herkesin
kendisini izlemesinden rahatsız olmak ve başarısız olacağına düşünmek şeklinde sayılabileceği
belirtilmektedir (Katrancı ve Kuşdemir, 2015). Konuşma kaygısının sosyal fobi ile ilişkili olduğu ve
özellikle topluluk önünde yapılacak konuşmalardan çekinen bireylerin olumsuz değerlendirilme
kaygısını yoğun yaşadıkları ifade edilmektedir (Yıldırım, 2015). Bu kaygının bireylerin konuşmalarını
olumsuz olarak etkileyebileceği ve verilmek istenen mesajı dinleyicinin eksik ya da yanlış anlamasına
neden olabileceği belirtilmektedir. Bu durumun da kişilerarası ilişkilerde iletişimi negatif olarak
etkileyebileceği gibi bireyin saygınlığını ve özgüvenini yitirmesine de sebep olabileceği ifade
edilmektedir (Sargın, 2006).
Konuşma kaygısının bireyin konuşmasını olumsuz olarak etkilememesi için konuşma
kaygısının altında yatan nedenlerin ve düşüncelerin incelenip uygulamaya yönelik çözüm önerileri
geliştirildiği durumda bunlardan kurtulma yolunda ilk adım atılabileceği belirtilmektedir (Kavruk ve
Deniz, 2015; Tüzemen, 2016; Yaman, ve Sofu, 2013). Topluluk önünde konuşma yapacak olan
bireylerin kendilerine sorulan bir soruya cevap veremeyeceği korkusuna kapılıp başarısız olacağını
düşünebildikleri belirtilmektedir. Bu düşünceden yola çıkarak bireylerin kaygı duyma sebeplerinin
başarısız olma ve hata yapma korkuları olduğu ifade edilmektedir (Boylu ve Çangal, 2015). Topluluk
önünde konuşma kaygısı duyan bireylerin çoğunluğu bu sorunu yalnızca kendilerinin yaşadıklarını
düşündüğü ve dolayısıyla bu bireylerin ilk olarak olumsuz duygu ve düşüncelerinden kurtulmalarını ve
dil becerilerindeki eksikliğin gidermesi gerektiği belirtilmektedir (Yaman, ve Sofu, 2013). Topluluk
önünde yapılacak konuşmalarda, ifade edilen kelimelerle beden hareketlerinin uyumlu olması ve ses
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tonuyla desteklenmesi, konuşmanın etkili ve güzel olmasının ilk adımı olduğu ifade edilmektedir
(Sargın, 2006). Dinleyiciler ve konuşmanın gerçekleştirildiği ortamın konuşmacı üzerinde etkili olan
ögeler olduğu ve konuşmacının bu unsurları dikkate alarak konuşmasını gerçekleştirmesi gerektiği
belirtilmektedir (Sargın, 2006). Bir başka yöntem olarak, bireylerin özellikle topluluk önünde
konuşma becerisini geliştiren dramanın etkili ve çağdaş bir yöntem olduğu belirtilmektedir (Kardaş,
2016).
Topluluk önünde konuşma kaygısı ile ilgili yapılan araştırmalar incelendiğinde; Baucom,
(1995) yaptığı bir araştırmada topluluk önünde konuşma yapacak bireylerin çoğunluğunun yabancı bir
dinleyici kitlesinden ziyade tanıdık bir dinleyici kitlesinden daha fazla endişe duyduğunu göstermiştir.
Buna ek olarak, sonuçlar, izleyicilerle ilgili olumsuz atıfları ifade edenlerin, tarafsız ya da pozitif
olduğunu ifade edenlere göre daha yüksek düzeylerde topluluk önünde konuşma kaygısı duyduklarını
ifade ettikleri bulunmuştur. Johnson (2012) ise lise öğrencileri üzerinde yaptığı bir çalışmada önceden
konuşmaya hazırlık yapan öğrencilerin daha düşük düzeyde topluluk önünde konuşma kaygısı
yaşadıklarını bildirmiştir. Topluluk önünde konuşmanın moderatörleri olarak cinsiyet ve benlik saygısı
açısından ise anlamlı bir fark bulunamadığı belirtilmektedir. Marinho, Medeiros, Gama ve Teixeira
(2017) üniversite öğrencilerinin topluluk önünde konuşma kaygıları ile ilgili algıları ile ilgili yaptıkları
çalışma da üniversite öğrencilerinin % 63.9'u topluluk önünde konuşma kaygısı yaşadıklarını
belirtmişlerdir. Öğrencilerin % 89.3'ü ise topluluk önünde konuşma becerilerini geliştirmeye yönelik
lisans programlarının bulunmasını istemiştir. Buna ek olarak, cinsiyeti kadın olan, gruplarda
konuşmacı olarak daha az katılım sağlayan ve seslerini yüksek tiz veya çok yumuşak olarak
algılayanların topluluk önünde konuşma kaygılarının daha fazla olduğu belirtilmiştir.
Adkins (2006) yaptığı bir araştırma da yüksek düzeyde topluluk önünde konuşma kaygısını,
performanstan kaçınma ve yardım arama davranışı ile ilişkilendirirken; düşük düzeyde topluluk
önünde konuşma kaygısını, öz-yeterlilik ve zaman yönetimi ile ilişkilendirmiştir. Biliş ve zaman
yönetimi topluluk önünde konuşma başarısının pozitif yordayıcıları iken yardım arayışının olumsuz
bir belirleyicisi olduğu sonucuna ulaşmıştır. Shi, Brinthaupt ve McCree (2015) yapmış oldukları
araştırma da öz-konuşma, iletişim kaygısı ve konuşma kaygısının doğası ile yaygınlığının birbirleriyle
nasıl ilişkili olduğunu incelemişlerdir. Elde edilen sonuçlar, öz-eleştirel ve sosyal değerlendirme ile
ilgili öz-konuşmaların, bireylerin kaygı puanlarıyla pozitif ilişkili olduğunu gösterirken; kendi kendini
güçlendiren öz-konuşmanın bireylerin kaygılarıyla negatif ilişkili olduğunu göstermiştir. Arslan
(2012) üniversite öğrencilerinin “topluluk karşısında konuşma” ile ilgili çeşitli görüşleri ile ilgili
yaptığı çalışmanın sonunda öğrencilerin büyük çoğunluğunun topluluk karşısında konuşma isteğinde
olduğu fakat Türkçeye hâkim olunmaması, dinleyicilerin alaycı tutumları, özgüven düşüklüğü,
utangaç yapı, diksiyon sıkıntıları, anlaşılmama kaygısı gibi çeşitli nedenlerden dolayı isteseler bile
topluluk karşısında konuşmaktan kaçındıklarını belirtmişlerdir.
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Özkan ve Kınay (2015), öğretmen adaylarının konuşma kaygılarını incelediğinde araştırmanın
sonunda öğretmen adaylarının konuşma kaygıları arasında, daha önce topluluk karşısında konuşma
yapma, sorusuna “hayır” diyen bireylerin lehine anlamlı bir farkın olduğu belirtilmektedir. Ancak
öğretmen adaylarının konuşma kaygıları arasında cinsiyetlerine göre anlamlı bir farklılığın olmadığı
da ifade edilmektedir. Croft, Gonsalvez, Gander, Lechem ve Barry (2004) otonomik sinir sistemi
aktivitesi ile klinik olmayan konuşma kaygısı arasındaki ilişkilerin tutarlı bulunmamasının metodoloji
ile açıklanıp açıklanamayacağını test etmiştir. Sonuçlar klinik olmayan bir popülasyonda, otonomik
sinir sistemi aktivitesi ve inanç yapısının etkileşiminin klinik olmayan konuşma kaygısının önemli bir
belirleyicisi olduğunu ve literatürdeki değişken bulguları açıklayabildiğini göstermektedir. Vîslă,
Cristea, Tătar ve David (2013), geniş çekirdek bilişler, duruma özel otomatik düşünceler ve topluluk
önünde konuşma kaygılarına olan göreceli katkıları ile ilgili yanıt beklentileri arasındaki ilişkileri
incelemiştir. Tahmin edildiği gibi, cevap verme beklentileri ve toplulukla ilgili olumsuz otomatik
düşüncelerin her biri, irrasyonel inançlar ve topluluk önünde konuşma kaygıları arasındaki ilişkide
aracılık ettiği bulunmuştur.
Topluluk önünde yapılacak bir konuşmada bireyin kendisiyle yaptığı öz-açıklamalarda birey
kendine olumlu ya da olumsuz cümleler kurabilmektedir. Olumlu öz-açıklamalar (örneğin işler
yolunda gitmese bile bunun felaket olmadığını düşünmek gibi) bireyin özgüvenini arttırıp yapacağı
konuşmanın daha verimli geçmesini sağlamaktadır. Öte yandan olumsuz öz-açıklamalar bireyde kaygı
uyandırıp konuya hakim bile olsa o anda aklından geçen düşüncelerle (örneğin konuşma yaparken
anlatacaklarını birbirine karıştıracağı ve insanların önünde rezil olup onun hakkında beceriksiz
olduğunu düşünecekleri düşüncesi) bireyin özgüven kaybına ve kaygı duymasına neden
olabilmektedir.
Bu çalışmanın amacı DiBartolo ve Hofmann (2000) tarafından geliştirilen Topluluk Önünde
Konuşmaya Yönelik Öz-Açıklamalar Ölçeği’ni Türkçeye uyarlamak ve ölçeğin geçerlik ve
güvenirliğini incelemektir.
YÖNTEM
Çalışma Grubu
Araştırma da yaşları 18 ile 35 arasında değişen 229 üniversite öğrencisi üzerinde
uygulanmıştır. Araştırmaya katılanların 125’i kadın, 104’ü erkektir.
Veri Toplama Aracı
Topluluk Önünde Konuşmaya Yönelik Öz-Açıklamalar Ölçeği (Di Bartolo ve Hofmann,
2000). Ölçek 10 maddeden oluşan ve pozitif- negatif şeklinde iki alt boyutu olan bir ölçektir. Ölçek
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5’liLikert tipi derecelendirme içermektedir (1- Kesinlikle Katılmıyorum–5- Kesinlikle Katılıyorum).
Ölçeğin faktör analizi için uygulanan açımlayıcı faktör analizinde toplam varyansın %58’2’sini
(birinci boyut %42,7 ve öz-değeri 4.27; ikinci boyut %15,5 ve öz-değeri 1,55) açıklayan iki boyutlu
bir yapı elde edilmiştir. Ölçeğin pozitif boyutunun Cronbach alfa iç tutarlılık güvenirlik katsayısı.75
ve negatif boyutunun Cronbach alfa iç tutarlılık güvenirlik katsayısı .86 olarak bulunmuştur.
İşlem
Topluluk Önünde Konuşmaya Yönelik Öz-Açıklamalar Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması
çalışmasında ilk olarak e-mail yoluyla iletişim kurularak gerekli izin alınmıştır. Bunun ardından
ölçeğin İngilizce formu, iyi düzeyde İngilizce bilen 2 öğretim üyesi tarafından Türkçeye çevrilmiş ve
daha sonra bu Türkçe formlar geri tercüme edilerek İngilizce formla arasındaki tutarlılık
değerlendirilmiştir. Daha sonra Türkçe form anlam ve gramer açısından incelenerek gerekli
düzeltmeler yapılmış ve denemelik Türkçe form elde edilmiştir. Son aşamada bu form, psikolojik
danışma ve rehberlik ile ölçme ve değerlendirme alanındaki 3 öğretim üyesine inceletilerek
anlaşılmayan ya da birden çok anlamı olan ifadeler araştırılmış ve görüşleri doğrultusunda bazı
değişiklikler yapılmıştır. Topluluk Önünde Konuşmaya Yönelik Öz-Açıklamalar Ölçeği’nin geçerlik
çalışması olarak yapı geçerliği incelenmiş ve doğrulayıcı faktör analizi (DFA) yapılmıştır. Topluluk
Önünde Konuşmaya Yönelik Öz-Açıklamalar Ölçeği’nin güvenirliği iç tutarlık yöntemiyle, madde
analizi ise düzeltilmiş madde-toplam korelasyonuyla incelenmiştir. Geçerlik ve güvenirlik analizleri
için SPSS 13.0 programı kullanılmıştır.
BULGULAR
Madde Analizi ve Güvenirlik
Topluluk Önünde Konuşmaya Yönelik Öz-Açıklamalar Ölçeği Türkçe Formunun düzeltilmiş
madde toplam korelasyon katsayıları incelenmiştir. Yapılan analiz sonucunda, ölçeğin düzeltilmiş
madde toplam korelasyon katsayılarının .56 ve .78

arasında sıralandığı görülmüştür. Ölçeğin

Cronbach alfa iç tutarlık güvenirlik katsayıları pozitif alt boyut için .83, negatif alt boyut için .90
olarak bulunmuştur. Bulgular Tablo 1’de sunulmuştur.
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Tablo 1. Topluluk Önünde Konuşmaya Yönelik Öz-Açıklamalar Ölçeği Türkçe Formunun Düzeltilmiş
Madde Toplam Korelasyon Katsayıları ve Madde Silindiğinde Cronbach Alfa
Madde no
b1
b2
b3
b4
b5
b6
b7
b8
b9
b10

Düzeltilmiş madde toplam korelasyonu
.61
.56
.73
.65
.60
.69
.75
.75
.79
.77

Madde silindiğinde Cronbach alfa
,80
,81
,77
,79
,80
,80
,89
,88
,88
,87

Yapı Geçerliği
Ölçeğin yapı geçerliğini incelemek amacıyla orijinal formunda bulunan faktörlerin
doğrulanması amacıyla DFA uygulanmıştır. Ölçeğin yapı geçerliği için uygulanan doğrulayıcı faktör
analizinde Topluluk Önünde Konuşmaya Yönelik Öz-Açıklamalar Ölçeği Türkçe Formunun iyi uyum
verdiği görülmüştür (x²= 66.52, sd= 33, RMSEA= .067, CFI= .97, IFI= .97, NFI= .94, SRMR= .045,
GFI=.94). Ancak 6. ile 7. maddeler arasında ikili hata kovaryansı tanımlanmıştır. Doğrulayıcı faktör
analizine ait faktör yükleri Şekil 1’de sunulmuştur.

Şekil 1:Topluluk Önünde Konuşmaya Yönelik Öz-Açıklamalar Ölçeği Türkçe Formu’na İlişkin Path
Diyagramı ve Faktör Yükleri
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TARTIŞMA VE ÖNERİLER
Bu çalışmada Hofmann ve DiBartolo (2000) tarafından geliştirilen Topluluk Önünde
Konuşmaya Yönelik Öz-Açıklamalar Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması ve Türkçe formun geçerlik ve
güvenirliğinin incelenmesi amaçlanmıştır. Ölçeğin yapı geçerliği DFA ile incelenmiştir. DFA için
uyum indeksi sınırları göz önüne alındığında, modelin iyi uyum verdiği ve ölçeğin orijinal faktör
yapısının Türkçe formun faktör yapısıyla uyuştuğu görülmektedir. Marsh ve Hocevar’a (1988) göre
GFI’nin .85’ten, AGFI’nin .80’den büyük çıkması, RMSEA değerlerinin .10’dan düşük çıkması,
model veri uyumu için kabul edilebilir alt sınırlar olarak görülmektedir.
Araştırmalarda kullanılabilecek ölçme araçları için öngörülen güvenirlik düzeyinin .70 olduğu
(Tezbaşaran, 1996) göz önüne alınırsa, ölçeğin güvenirliğini belirlemeye yönelik olarak elde edilen
bulgular ölçeğin yeterli düzeyde güvenilir olduğunu ortaya koymuştur. Ölçeğin geçerlik ve güvenirlik
çalışmalarından elde edilen tüm bulgular, bu ölçeğin amacına hizmet edebileceği ve yeterli düzeyde
geçerlik ve güvenirliğe sahip olduğunu ortaya koymuştur.
Ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışmalarından elde edilen bulgular çerçevesinde bazı
önerilerde bulunulabilir. Öncelikle ölçeğin dilsel eşdeğerliğinin incelenmesine ihtiyaç duyulmaktadır.
Ayrıca ileride yapılacak çalışmalarda, test tekrar test yöntemiyle ölçeğin güvenilirliğinin belirlenmesi
önerilebilir. Bunun yanı sıra ölçeğin uyum geçerliğini belirlemek amacıyla geliştirilen Topluluk
Önünde Konuşma kavramı ile diğer ilişkili kavramlar arasındaki bağlantılar; geçerliği ve güvenirliği
kanıtlanmış başka ölçekler aracılığıyla incelenebilir.
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ÖZET
Bu çalışmanın amacı, psikolojik danışma sürecinde hata kavramı ve kaynaklarını açıklamaktır. Hata,
Türk Dil Kurumu’na göre istemeyerek ve bilmeyerek yapılan yanlış, kusur ya da yanılgı olarak
tanımlanmaktadır. Aynı zamanda hata, öğrenme sürecinin bir parçasıdır ve her yeni deneyim, hataları
beraberinde getirmektedir. Psikolojik danışma süreci, psikolojik danışmanlar tarafından hataların yapılabileceği
bir süreçtir. Psikolojik danışma sürecinde yapılan hatalar genellikle psikolojik danışmanların bilgi düzeyindeki
yetersizlikler, formal değerlendirme süreçlerinden yeterince yararlanmamaları, kişisel ve kültüre bağlı
önyargıları, süreci kavramsallaştırmada ve karar vermede yaptıkları hatalar gibi pek çok faktörden
kaynaklanmaktadır. Psikolojik danışma literatürüne bakıldığında, psikolojik yardım sürecinde yapılan hatalara
ilişkin yayınlarda eksikliğin olduğu görülmektedir. Psikolojik danışma sürecindeki hatalar üzerine yapılacak
çalışmaların, hataların nasıl önleneceğine, terapötik sürecin nasıl daha etkili hale getirileceğine ve geleceğin
psikolojik danışmanlarının eğitimine nasıl odaklanılacağına rehberlik edeceği düşünülmektedir. Bu çalışmanın,
danışma sürecindeki hataların farkındalığı ve bu konuda yapılacak yeni çalışmalar için yurt içi literatüre katkı
sağlayacağı beklenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Hata, Psikolojik Danışmada Hata, Psikolojik Danışma

ABSTRACT
The purpose of this research is to explain the concept of error and sources of error in the psychological
counseling process. The error is defined as a mistake, flaw or delusion made inadvertently or unintentionally
according to Turkish Language Institution. At the same time, error is part of the learning process, and every new
experience brings errors together. Psychological counseling process is a process that error can be made by
counselors. Mistakes made in the psychological counseling process are often derived from a number of factors,
such as lack of knowledge in psychological counselors, inadequate use of formal assessment processes, personal
and cultural prejudices, conceptualisation of the problem and mistakes made in decision making. When looking
at the psychological counseling literature, it seems that there are deficiencies in publications about the mistakes
made in the psychological help process. It is considered the studies will be done on the errors in the
psychological counseling process will guide how to avoid errors, how to make the therapeutic process more
effective, and what to focus on in the training of psychological counselors of the future. It is expected that this
study will make contribution to the domestic literature for the awareness of the errrors in the counseling process
and for the new studies that will be done in this subject.
Keyword: Error, Error in Psychological Counseling, Psychological Counseling
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GİRİŞ
Hata, öğrenme sürecinin bir parçasıdır. Her yeni deneyim, hataları beraberinde getirmektedir.
Önemli olan hata yapmak değil, hatalardan öğrenilebilecek dersler çıkarmak ve bunları gelişime katkı
sağlaması amacıyla paylaşabilmektir.
Hatalardan öğrenme paradigması, negatif bilgi kavramıyla ilişkilidir. Minsky (1994), bilgi
kavramını, pozitif ve negatif bilgi şeklinde ikiye ayırmaktadır. Buna göre, pozitif bilgi “insanın ne
yapacağını bilmesi”, negatif bilgi ise “insanın ne yapmaması gerektiğini bilmesi”dir. Negatif bilgi,
Tauber (2009) tarafından bir karar verme sürecinde neyin yanlış ve neyin kaçınılması gerektiğine
ilişkin bilgi türü olarak; Lambe (2006) tarafından ise “ hatalardan öğrenme yeteneği” olarak
tanımlanmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, söz konusu kavramı oluşturan “negatif”
teriminin bilginin “kötü” ve “dezavantajlı” boyutunu temsil etmemesidir. Buradaki negatif bilgi
kavramı, dezavantajlı bir durumu veya konumu göstermekten çok, tanımlanmış veya kabul edilmiş
olan önceki bilgi (pozitif bilgi) ile bir uyumsuzluk olarak görülmelidir (Akpınar ve Akdoğan, 2010).
İnsanlık tarihi aslında “ne yapılmaması gerektiğini öğrenerek” yeni şeyler öğrenildiğinin ve
keşfedildiğinin ipuçlarıyla doludur. Örneğin antik çağlarda insanların dünyayı düz olarak kabul
etmeleri (bilmeleri) şeklindeki yanlış bilgilerinin (negatif bilgi), onları evren ve dünya hakkında daha
fazla düşünmeye sevk ettiği bilinmektedir. Aksi halde, zamanın başlangıcında her şey tam ve doğru
olarak bilinseydi, yaşam, herhalde statik ve çekilmez olurdu (Bhekuzulu, 2006). Benzer şekilde, bugün
bildiğimiz ve kullandığımız birçok bilginin, ağır bedelleri olan hata ve başarısızlıklara dayalı olduğu
bilinmektedir (Akpınar ve Akdoğan, 2010).
Literatürde pozitif bilginin tek başına yeterli olmadığı da ifade edilmektedir. Heinze (2005)’e
göre, bireyin üst düzey öğrenmesi için, neyin doğru olduğunu bilmesi yeterli olmayıp, yanlış olanları
da bilmesi zorunludur. Aksi takdirde, doğrunun nerede başlayıp nerede bittiğini bilmesi mümkün
olmaz. Dolayısıyla “tam bilgi” için negatif bilgi gereklidir ve bu bağlamda hatalar, öğrenme sürecinin
temel unsurlarıdır denilebilir (Akpınar ve Akdoğan, 2010). Bu noktada önemli olan, öğrenme
sürecinde hataların, daha fazla hata yapmayı önleyecek bir şekilde işe koşulmasıdır. Heinze (2005),
bunu “hatayı üretici bir şekilde kullanmak” olarak ifade etmektedir.
Lehrer’e göre (2013) çocukların en yararlı öğrenme faaliyetlerinden biri hatalarından dersler
çıkartarak öğrenmeleridir. Hatalı olmanın tatsız belirtilerini yaşamadığımız sürece, beynimiz asla
modelleri gözden geçirmeyecektir. Sinir hücrelerimizin başarıya ulaşabilmesi için tekrar tekrar
başarısız olmaları gerekir. Bu uzun ve güçlüklerle dolu süreci kısaltacak kestirme yol yoktur.
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Psikolojik danışma bağlamında bakıldığında ise psikolojik danışma süreci de hatalara açık bir
süreçtir. Psikolojik danışma sürecindeki 1 hatalar, bu çalışmada ele alındığı kısmıyla, daha çok
psikolojik danışmanların yaptığı hatalardır. Psikolojik danışmanlar tarafından yapılan hataların ise
negatif bilgi kavramı kapsamında görülebileceği düşünülmektedir. Çünkü psikolojik danışmanlar da
hata kaynaklarını öğrenirlerse hatalardan kaçınabileceklerdir. Bu anlamda psikolojik danışma
sürecinde neyin yapılması gerektiği kadar neyin yapılmaması gerektiğinin de öğrenilmesi önemlidir.
Bunun için ise psikolojik danışmanların hatalarını paylaşma riskini göze alabilmesi ve bir hata
literatürünün oluşması ön koşuldur. Böylelikle geleceğin psikolojik danışmanları tarafından hataların
tekrarlanmasının önüne geçilecek ve hatalardan öğrenme meydana gelecektir.
Derleme türündeki bu araştırmada, psikolojik danışma sürecinde psikolojik danışmanlar
tarafından yapılan bazı hatalara ve bunların nasıl önlenebileceği literatüre dayalı olarak tartışılmıştır.
Böylece psikolojik danışma sürecindeki hata kaynaklarına ilişkin farkındalık oluşturmak
amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda “Psychotherapy” dergisinin 2016 yılında yayımlanan özel
sayısında yer alan makaleler incelenmiştir.
Problem Durumu
Psikolojik danışma literatürüne bakıldığında, psikolojik danışmada hataya ilişkin bir eksikliğin
olduğu göze çapmaktadır. Bunun nedeni, hatalarını paylaşma riskini göze alabilenlerin sayısının azlığı
ile izah edilebilir ( Budge, 2016). Ayrıca psikolojik danışmada hataya ilişkin yanlış algılamaların
olduğu göze çarpmaktadır. Genellikle hatanın etikle karıştırıldığı görülmektedir. Ancak ikisi farklı
şeylerdir ve psikolojik danışmada ele alınan hata da daha çok terapistlerin uygun olmayan kararları ve
bunlara neden olan sebepler ele alınmaktadır (Budge, 2016).
Diğer bir husus da hatayı yalnızca stajyer ya da acemi danışmanların yaptığına ilişkin bir
algının olmasıdır.

Bu algının aksine psikolojik danışmanlar, mesleki gelişimleri boyunca hata

yapabilmektedirler (Budge, 2016).
Araştırmada ele alınan hata süreçlerinin danışman adaylarının yetiştirilmesinde dikkate
alınmasıyla, psikolojik danışmanların hatalarla başa çıkmada donanık hale gelebilecekleri
düşünülmektedir. Ayrıca psikolojik danışma sürecinde meydana gelen hatalarla ilgili yayınların
artırılmasının ve tartışılmasının da hataların nasıl azaltılacağı konusunu gündeme getirmesi
beklenilmektedir.
Bu kapsamda araştırmada, aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır:

1

Bu çalışmada “terapi” kavramı yerine “psikolojik danışma”, “terapist” ” kavramı yerine ” psikolojik danışman”
ifadeleri kullanılmıştır.
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1. Psikolojik danışma sürecinde karar vermede meydana gelebilecek hatalar
nelerdir ve nasıl önlenebilir?
2. Psikolojik danışmanın terapötik kendini açmasında meydana gelebilecek
hatalar nelerdir ve nasıl önlenebilir?
3. Psikolojik

danışmanın

danışanın

sorularını

cevaplandırırken

meydana

gelebilecek hatalar nelerdir ve nasıl önlenebilir?
4. Danışanın Terapötik Yakınsal Gelişim Alanı’nı aşmak hatalara nasıl neden
olmaktadır ve nasıl önlenebilir?
1- Psikolojik Danışma Sürecinde Karar Vermede Meydana Gelebilecek Hatalar
Psikolojik danışmada müdahale kararı verme, psikolojik danışmanlar için önemli bir
yeterliktir. Danışanlarla çalışırken psikolojik danışmanlar, sadece ne tip bir müdahale kullanılacağına
ilişkin değil aynı zamanda müdahalenin başarılı bir şekilde nasıl sunulacağına ilişkin (Bireysel mi?
Grupla mı?, Müdahale ne zaman sonlanacak?, Ev ödevleri verilecek mi? v.b.) etkili kararlar
alabilmelidirler. Karar verme sürecinde meydana gelebilecek hataları belirlemek önemlidir çünkü
kararlar müdahale çıktıları üzerinde etkili olabilmektedir ve ayrıca karar verme süreci danışanlar için
önemli bir öğrenme tekniği olabilmektedir. Ruh sağlığı alanında sıklıkla kullanılan iki karar verme
modeli olarak “doktor en iyisini bilir” ve “bağımsız seçim modeli” gelmektedir (Park, Goode,
Tompkins & Swift, 2016). Bu modeller psikolojik danışman veya danışanın karar verme sürecine
katılım seviyesi ile birbirinden farklılaşma göstermektedir. Ne yazık ki, hataların meydana gelmesi bu
iki model kullanıldığında daha muhtemel hale gelmektedir (Park vd., 2016 ).
1-a.“Doktor En İyisini Bilir” Modelinde Hatalar
Bu model ataerkil bir model olarak da bilinir ve karar verme gücü psikolojik danışmandadır.
Bu modelde danışan; psikolojik belirtilerini-kaygılarını, bilgi ve deneyimini kullanarak danışan için
hangi müdahale formatının en iyisi olduğuna karar veren psikolojik danışmanla paylaşmaktan
sorumludur. Bu yaklaşımın avantajı şudur: psikolojik danışman farklı müdahale seçeneklerini
destekleyen ampirik araştırma bilgisine sahiptir ve bundan dolayı psikolojik danışmanın vereceği
müdahale kararı var olan bilimsel kanıtlara dayanabilir. Ayrıca psikolojik danışmanlar çeşitli
müdahale seçenekleriyle ilgili deneyimlere sahip olabilir ve böylece hangi tekniğin daha çok başarı
şansına sahip olduğunu tahmin etmede önceki deneyimlerinden yararlanabilir. Doktor en iyisini bilir
modeli ruh sağlığı alanında en fazla kullanılan modeldir (Park vd., 2016).
Bu modelin bazı güçlü yönleri olmasına rağmen psikolojik danışmada karar verme sürecinde
kullanıldığında bazı hataların ortaya çıkma olasılığı artmaktadır. İlki, bu model danışanın karakterini,
değerlerini, beklentilerini ve tercihlerini dikkate almada başarısızdır. Psikolojik danışmada, psikolojik
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bilgi ve uzmanlığa sahip olsalar bile danışanlarda hangi seçeneklerin işe yarayacağını bilebilmek için
onlarla çalışması gerekmektedir. Müdahalede danışanların uyumunu etkileyen bazı önemli değişkenler
vardır ki bunlar danışanın motivasyonu, beklentileri, tercihleri, önceki tedavi deneyimleri, değerleri,
sosyal destek ve finansal kaynaklar gibi. İkinci olarak, doktor en iyisini bilir modeli, danışanları
öğrenme deneyimlerinden mahrum edebilir. Psikolojik danışman, müdahaleye ilişkin kararların
hepsini kendisi aldığı zaman danışanlar, güvenli bir ortamda görüşlerini paylaşma, müzakere etme ve
işbirliği yapma şansını kaybedeceklerdir (Park vd., 2016).
1 b. Bağımsız Seçim Modelinde Hatalar
Bağımsız seçim modeli, karar verme yetkisini tamamen danışana vermektedir. Danışanlar,
medyadan, aile üyeleriyle ya da arkadaşlarıyla yaptıkları konuşmalardan, internetten elde ettikleri
bilgiler aracılığıyla psikolojik danışmaya ilişkin bir bilgiye sahip olurlar ve bu bilgilere dayalı olarak
kendileri için en iyi müdahale yönteminin ne olduğuna ilişkin var olan fikirlerle danışmaya gelirler.
Ve danışanlar istedikleri müdahaleleri, psikolojik danışmanlarla paylaşmakla sorumludurlar. Bağımsız
seçim modeli bir takım yararlara sahiptir. Öyle ki bu modelin kullanımı, danışanın alınan kararları
daha çok sahiplenmesini sağlayacağı gibi aynı zamanda alınan kararlar danışanın değerleri, tercihleri
ve kişisel koşullarıyla uyumlu olacaktır. Bu model psikolojik danışmada, danışman eğer güdümlü
olmayan ya da danışan merkezli bir yaklaşıma sahip ise kullanılmaktadır (Park vd., 2016).
Modelin danışana sağladığı avantajlar olmasına rağmen, danışanın müdahaleye karar
vermesine ilişkin yeterliği sınırlı olmasından dolayı bu modelde hatalar meydana gelebilmektedir.
Örneğin danışanlar, müdahale seçeneklerine ilişkin eksik ya da hatalı bilgilere sahip olabilir, bazı
müdahalelerin uygun olmadığını anlamayabilirler, her bir müdahale seçeneğinin artı ve eksilerini
değerlendirebilmek için gerekli becerilere yeterince sahip olmayabilirler. Danışanlar ayrıca psikolojik
danışma sürecinde kararlar almasını bekledikleri psikolojik danışmanın pasif bir rolde olduğunu
görmeleri ile birlikte kafaları karışabilir. Ayrıca danışanlar, bu modelde de işbirliğine dayalı karar
verme sürecini deneyimlemeye olasılığı kaçırmaktadırlar (Makoul & Clayman, 2006’ dan aktaran
Park vd., 2016).
1.c Paylaşılan Karar Verme Modeli
Paylaşılan karar verme modeli, müdahaleye karar verme sürecinde psikolojik danışman ile
danışan arasında bir işbirliği sunmaktadır. Diğer iki modelin pozisyon olarak ortasında bir yerde yer
almaktadır. Bu model, dört önemli ögeye sahiptir (Charles, Gafni, & Whelan, 1999’ dan aktaran Park
vd., 2016). İlki, psikolojik danışman ve danışanın her ikisinin karar verme sürecinde aktif olması
gerekmektedir. İkincisi, her iki tarafın sahip olduğu bilgiyi diğeriyle paylaşması gerekmektedir. Bu
kapsamda, psikolojik danışman deneyimlerine ve bilgilerine dayalı olarak müdahale seçeneklerinin her
birine ilişkin detayları paylaşmalıdır. Danışan da değerleri, deneyimleri, tercihleri ve tedaviyi
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etkileyebilecek diğer bireysel faktörlerine ilişkin bilgileri paylaşmalıdır. Üçüncüsü, danışan ve
danışman kendi bakış açılarına göre her bir müdahale seçeneğinin avantaj ve dezavantajlarını
tartışmalıdırlar. Dördüncüsü ise her iki taraf hangi müdahalenin uygulanacağına ilişkin görüş birliğine
varmalıdırlar. Görüldüğü gibi modelde, karar alma süreci paylaşılan ve iki yönlü etkileşimi içeren bir
süreçtir (Park vd., 2016).
Diğer iki modelle karşılaştırıldığında paylaşılan karar verme modelinin bazı güçlü yönleri
vardır. İnsan hakları açısından bakıldığında danışanlar, kendileri için bir şeyler söyleme hakkına
sahiptir. Öyle ki yapılan bir çalışmada çoğu insanın, danışanın müdahaleye karar verme sürecine
katılımını bir temel hak olarak gördüğü sonucuna ulaşılmıştır (Park vd., 2016). Ayrıca karşılıklı bilgi
aktarımının olması sürecin hem deneysel araştırma ve alan uzmanlığına hem de danışanın değer, tercih
ve karakterine dayalı olarak danışanın iyileşmesiyle sonuçlanmasını sağlayacaktır. Bu modelin diğer
önemli güçlü yanı ise danışan için kritik bir beceri olan işbirliğine odaklanmasıdır (Cooper, 2012’ den
aktaran Park vd., 2016).
2- Psikolojik Danışmanın Terapötik Kendini Açmasında Meydana Gelebilecek Hatalar
Psikolojik danışma sürecinde, danışanın kendini yalnız hissetmemesi, iç görü kazanması
amacıyla, psikolojik danışman’ın kendi yaşantısıyla, duygularıyla ilgili paylaşımda bulunmasına
kendini açma denilmektedir (Acar, 2015). Psikolojik danışmanın kendini açması klasik psikanalizde
sorumsuzluk olarak görülürken, çağdaş psikoterapi yaklaşım, kuram ve araştırmalarında son
zamanlarda önemi giderek artmaktadır. Terapötik kendini açma (TKA) ilk olarak ilişkisel psikanalizde
tanımlanmasına karşın insancıl- varoluşsal ve bilişsel-davranışsal terapide uygulanmıştır. Son
zamanlarda TKA, çok sayıda tedavi amacına (terapötik ittifak, danışanın öz kabulü, içgörü ve
davranışsal değişim gibi) eş zamanlı olarak hizmet ettiğinden bütüncül bir müdahale olarak
kavramsallaştırılmıştır (Ziv-Beiman & Shahar, 2016).
TKA üzerine yapılan ampirik çalışmaların sayısında da artışlar mevcuttur. Kendini açmanın
olmadığı bir psikolojik danışman süreciyle karşılaştırıldığında, TKA ya pozitif bir etkiye sahip olacak
ya da en azından zarar vermeyecektir. Bundan dolayı psikolojik danışman, danışana ya da terapötik
ilişkiye yönelik düşüncelerini, duygularını açtığında, danışanlar bu davranışı daha olumlu olarak
değerlendirmektedirler (Ziv-Beiman & Shahar, 2016). TKA, aynı zamanda danışanların kendilerini
normalmiş gibi hissetmelerine ve kendilerine yeniden güven duymalarına, daha fazla kendilerini
açmalarına yardımcı olabilmektedir (Ziv-Beiman & Shahar, 2016).
Kendini açma terapötik koşulunun iki türü vardır. Bunlar doğrudan kendini açma ve dolaylı
kendini açmadır. Doğrudan kendini açma, psikolojik danışmanın danışana ve terapötik sürece ilişkin
duygularını ve düşüncelerini paylaşmasıdır. Dolaylı kendini açma ise psikolojik danışmanın,
biyografik detaylarını, kişisel iç görülerini ve baş etme stratejilerini v.b. psikolojik danışma süreci
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dışındaki deneyimleri açısından kendini açmasıdır. Araştırmalar göstermektedir ki doğrudan TKA,
daha yaygın kullanılmakta ve terapötik ittifakı artırmaktadır. Ayrıca müdahale öncesi yüksek seviyede
semptomlara sahip danışanlarda, doğrudan kendini açmanın dolaylı olana kıyasla dikkate değer bir
semptomatik ilerlemeyi sağladığı sonucuna varılmıştır. Bununla birlikte doğrudan TKA yı benimseyen
psikolojik danışmanların, dolaylı TKA benimseyen ya da hiç kendini açmayan danışmanlara kıyasla
daha olumlu değerlendirildiği görülmüştür (Ziv-Beiman & Shahar, 2016).
TKA sonuç olarak yararlı bir terapötik araçt. Çünkü psikolojik danışmanın kendini açması,
danışanların daha çabuk güvenlerini kazanmalarını sağlamakta, terapötik ittifakın sağlanmasında,
danışanın kendi deneyimlerini normalleştirmesinde, kendine ilişkin acımasız yargılarda bulunmasında
ve utanç duymasının azalmasında güçlü bir yapı oluşturmaktadır (Ziv-Beiman & Shahar, 2016).
Öyle ki etkili bir şekilde kullanılmayan TKA, danışanların gelecekteki otantik amaçlarına
ulaşmak için önemli olan benlik durumlarını ve bununla ilgili kişisel şemalarını ve nesne ilişkilerini
tehdit etmektedir. Ayrıca terpötik ilişkiyi güvensiz bir ilişki olarak deneyimleyecekler ve sorunlarıyla
birlikte kendi iç hapishanelerine çekileceklerdir. İşlevsiz ya da etkili olmayan bu TKA tepkileri, kimi
danışanlar tarafından saldırgan bir eylem olarak algılanacak iken kimi mahremiyet sınırlarına aşırı
duyarlı olan danışanlar tarafından işgal ya da sınırların ihlali şeklinde algılanacaktır. Ve bu
danışanlarda ümitsizlik, zayıflık, acı gibi hisler uyandıracaktır. Sonuç olarak danışanlarla psikolojik
danışmanlar arasındaki terapötik ilişki zarar görecek ve kopabilecektir. Böyle bir kopuşu onarabilmek
için psikolojik danışmanların: (a) empatik olarak bu kopuşu kabullenmeleri, (b) danışan için etkililiği
kanıtlanmış olan terapötik iletişimi sağlayan beceri ve koşullara dönüş yapmaları, (c) terapötik
ilişkinin kopuşunu kabullenmekle birlikte danışanlara ya örtük ya da açık bir şekilde onların terapötik
ilişkiye dair sahip oldukları kaygılara, duygusal çelişkilere ilişkin anlayışı aktarmaları gerekmektedir
(Wachtel, 1997’ den aktaran Ziv-Beiman & Shahar, 2016).
Bu olumsuz durumlarla karşılaşmamak için psikolojik danışmanların TKA’yı kullanırken
ekstra dikkatli olmaları gerekmektedir. TKA’ya ilişkin yapılan hatalarda zamanlama kritik bir
faktördür. TKA’nın kullanımını hatalı yapan şey zamanından evvel, çok erken olarak kullanılmasıdır.
Muhtemelen

bu

hatalar,

yeterli

güven

ilişkisinin

kurulmasıyla

ve

danışanın

kendisini

deneyimleyebileceği kadar süreyi ona tanımakla, danışmayı destekler hale gelebilecektir (Ziv-Beiman
& Shahar, 2016).
3- Danışan Sorularını Cevaplandırmada Hatalardan Kaçınma
Danışanlar tarafından psikolojik danışmana yöneltilen sorular bazen bir soruna ilişkin bir
bakış açısı ya da terapötik kazanımlar için yararlı olabilirken, bazen de bol miktarda hataya yol açarlar.
Danışan sorularına ilişkin bu hataların ortaya çıkmasında genellikle psikolojik danışmanların
verdikleri cevaplarda konuya ilişkin gereğinden fazla ya da az bilgi sunma, danışanı orijinal
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materyalden uzaklaştırması (konuyu dağıtma), danışanın kendini açmasına karşılık onu eleştirme,
kaygısıyla baş etmede danışanı yalnız bırakma, danışan-terapist ittifakını bozacak ifadelerde bulunma
gibi hatalar yapmaları etkili olmaktadır. Ki bunun sonucunda danışanlar utanç duygusuna
kapılabilmektedirler. Çoğu psikolojik danışman ve terapist kabul etmektedir ki danışanların doğrudan
sorularıyla karşılaşan ruh sağlığı çalışanları, hazırlıksız yakalanma duygusuna kapılmakta ve
kaygılanarak refleksif olarak tepki vermekte böylece hatalar ortaya çıkmaktadır (Waehler & Grandy,
2016).
Danışan sorularına ilişkin verilen tepkilerde yapılan hatalardan birisi, sorunun altında yatan
anlamları araştırmadan o soruya refleksif cevaplar vermek ya da psikolojik danışmanın duyduğu
rahatsızlıktan kurtulmak için kısa olumsuz yanıtlar vermesidir. Ancak sorunun altında yatan
dinamiklere ilişkin yapılan bir araştırma, danışanı bu soruyu sormaya iten kişisel ihtiyaçları ve
istekleri anlamayı sağlayacak ve böylece terapötik ilişkiye katkıda bulunacak tepkilerde
bulunabilecektir (Edelstein & Waehler, 2011’ den aktaran Waehler & Grandy, 2016). Kimi
durumlarda ifade edilenleler den daha çok ifade edilenin arkasında yer alan düşüncelere ve duygulara
dikkat edilmelidir.
Ayrıca danışan soruları, genellikle danışmanın soru sorduğu normal terapötik örüntüyü
değiştirmesi açısından da dikkate değer bir rol oyanr. Öyle ki bu durum, basitçe danışmanın akışını
bozmaktan öte danışmanın odağını danışanın üzerinden, psikolojik danışmanın daha fazla
kaygılanmasına yol açacak şekilde üzerine çekilmesini sağlamaktadır. Bu durumda, belki, psikolojik
danışman tekrardan odağı danışana kaydırmak için asgari düzeyde tepkilerde bulunabilir. Öyle ki
psikolojik danışmana yönelen bir odak, danışmanı bu soruları cevaplamaya itecek ve kendisine dönük
yapacağı açıklamalarla fazlaca saydamlaşmasına yol açacaktır. Bu durumda bir başka hatanın ortaya
çıkmasına neden olabilecektir (Glickauf-Hughes & Chance, 1995’ den aktaran Waehler & Grandy,
2016).
Genel olarak söylemek gerekirse psikolojik danışmanlar, danışanların sorularına ilişkin olarak
tetikte olmalıdırlar. Ancak şunu da bilmemiz gerekmektedir ki optimal bir yardım hizmetinin
sunulması, psikolojik danışman endişeli, kaygılı, tedirgin iken çok nadir bir şekilde gerçekleşir.
Çünkü bu durumlarda verilen tepkiler genellikle yanlış anlamalara ve yanlış yorumlamalara dayalı
tepkiler olmaktadır (Waehler & Grandy, 2016).
Danışan soruları, psikolojik danışmanların hata yapma olasılıklarını artırmakla birlikte aynı
zamanda terapötik büyüme için fırsatlar da sunabilmektedir. Danışan soruları, danışanların iç
dünyalarına ilişkin değerli bilgiler elde edilmesini, danışanın sosyalleşmesini, rapport ilişkisini
güçlendirmeyi, danışanın iç dünyasına ilişkin merakını artırmayı sağlayarak terapötik süreci etkili hale
getirebilir. Ayrıca danışan sorularının terapötik sürecin “ şimdi ve burada’ya” gelmesini ve böylece
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danışanın güvenilir ve otantik bir ilişkiyi diğer bir insanla (terapist) deneyimlemesini sağladığı
belirtilmektedir (Waehler & Grandy, 2016).
Danışan sorularına ilişkin ruh sağlığı literatüründe bir görüş birliği bulunmamaktadır.
Kuramlar, danışan sorularına yönelik nasıl bir tepkide bulunulacağına ilişkin birbiriyle çatışan fikirler
ileri sürmektedirler. Geleneksel psikoanalitik yaklaşım, danışanların sorularına verilecek doğrudan
cevaplarla danışanların isteklerini (aktarıma ilişkin umutlarını, beklentilerini, korkularını) tatmin
etmek, danışanların içsel çatışmalarını azaltacağını ve bunun değişim dürtüsü olarak görülen azim
sürecini engelleyeceğini ileri sürmektedir. Yani psikoanalitik yaklaşım danışanların sorularına
doğrudan cevaplar temin etmenin onların soruların altında yatan anlamlara ilişkin iç görü kazanma ve
çatışma yaşama deneyimlerini engelleyeceğini ifade etmektedir (Waehler, 2011’ den aktaran Waehler
& Grandy, 2016).
Hümanistik yaklaşım da çoğu danışan sorularına doğrudan cevaplar verilmemesi gerektiğini
ileri sürmektedir. Bu yaklaşıma göre danışanın değişim dürtüsü, psikolojik danışmanın danışanı
“kendisi için yine kendisinin sorumlu olduğu” inancını kabul etmesi için cesaretlendirmesine bağlıdır.
Bu nedenle psikolojik danışman tarafından soruların cevaplanması, danışanın kaygılarına, sorunlarına
ve onların çözümlerine ilişkin sorumluluk almasını engellediği için terapötik süreci olumsuz
etkileyebileceği ileri sürülmektedir (Waehler & Grandy, 2016).
Ancak bu iki katı yaklaşım sonraları biraz değişikliğe uğramıştır. Bu değişiklik sonrası
danışan sorularının hepsinin cevaplanmasının reddedilmesinin terapötik süreci engelleyebileceği ifade
edilmiştir. Danışan sorularına verilebilecek basit empatik tepkiler terapötik olabilir. Ayrıca danışanın
cevap istekleri sürekli olarak geri çevrildiğinde danışanın benlik algısı ve karakter gücü
zayıflayabilmektedir (Waehler & Grandy, 2016). Ayrıca danışan sorularını cevaplamayı reddetmenin
çalışma ittifakına zarar veren danışan ve danışman arasında örtük güç mücadelesine yol açabileceğini
ifade etmektedir (Waehler & Grandy, 2016).
Bilişsel-davranışsal terapide, danışan sorularına ilişkin terapistin tepki vermesi daha çok
öğrenmeyi sağlayıp sağlamadığıyla ilgilidir. Eğer psikolojik danışmanın tepkileri, fonksiyonel
olmayan bilişsel süreçlerin üstesinden gelmeye ya da daha yapıcı düşünceler oluşturmaya dönük
danışanı eğitecek ise ideal olarak görülür. Ancak danışan soruları temel terapötik stratejilerle ilgili
olmayan sorularsa önemsenmemekte ya da görmezden gelinmektedir (Waehler & Grandy, 2016).
Danışan ve psikolojik danışman arasında eşitlikçi bir tutumu öneren, gücün kullanımı ve
kazanımı için danışan yeterliklerini geliştirmeyi amaçlayan feminist terapi, danışanın sorularını
doğrudan cevaplamayı önermektedir. Buradaki amaç danışanların kişisel sorumluluğunu ve kendine
güvenini pekiştirme ve bu şekilde davranan danışanları ödüllendirmektir (Waehler & Grandy, 2016).
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Görüldüğü üzere psikoterapi kuramlarında, danışan sorularına ilişkin psikolojik danışman
tutumlarına yönelik olarak birbirinden farklı görüşler bulunmaktadır.
vermede

Danışan sorularına cevap

yardımcı olacak bütüncül bir perspektif niteliğinde ilkeler önerilmektedir. Bu ilkeler

şunlardır (Edelstein ve Waehler, 2011’ den aktaran Waehler & Grandy, 2016):

•

Danışan sorularını saygıyla ele almak,

•

Soruya ilişkin danışanın merakını artırmak,

•

Danışanın danışmaya olan bağlılığını sağlamak için yeterli derecede cevaplar
sunmak,

•

Danışanla soruların altında yatan kendine özgü anlamları keşfetmek.

4-Terapötik Yakınsal Gelişim Alanını Aşmaktan Kaynaklı Meydana Gelebilecek
Hatalar
Vygotsyky (1930/1978) çocukların bilişsel gelişimini anlamak için yakınsal gelişim alanı
(proximal zone) kavramını geliştirmiştir. Vygotsyky’e göre, , belli bir gelişim düzeyinde çocuğun
kendi başına gerçekleştirebildiği bir takım davranışlar olduğu gibi, henüz kendi başına başaramadığı,
ancak bir yetişkinin yardımı olursa başarabileceği davranışlar da vardır. Bu davranışlar yakınsak
gelişim alanı davranışlarıdır. Bu sayede yetişkinler çocuğun gelişimine yardımcı olabilir (Bacanlı,
2012). Vygotsky, bu kavramı bağımsız problem çözme olarak tanımladığı mevcut gelişimsel seviye
ile yetişkin rehberliği altında ya da daha deneyimli akranlarla işbirliği içinde problem çözme olarak
tanımladığı potansiyel gelişim seviyesi arasındaki fark olarak tanımlamıştır. Bundan dolayı Vygotsky,
ilk olarak çocuk ve yetişkin arasında beliren daha sonra içselleştirme süreci sayesinde çocuğun
kendinde beliren psikolojik fonksiyonların gelişimini kavramsallaştırmıştır. Bu durum psikolojik
yardım sürecine uyarlandığında, terapötik yakınsal gelişim alanında (TYGA) çalışmak, sonrasında
danışan tarafından içselleştirilecek bir süreç olan, psikolojik danışmanla işbirliği içerisinde çalışmayı
içermektedir (Stiles, Gabalda & Ribeiro, 2016).
Terapötik Yakınsal Gelişim Alanında (TYGA) danışanın probleminin çözümü için mevcut
gelişim seviyesinden potansiyel gelişim seviyesine psikolojik danışmanın desteği, yardımı ve
yönlendirmesiyle geldiği terapötik bir çalışma alanıdır. Aynı zamanda TYGA, danışanın bir seviyeden
diğerine terapistin yardımıyla geçebileceği Problemli Deneyimlerin Asimilasyonu Modeli’ nin (The
Assimilation of Problematic Experiences Model-APEM) bir parçasıdır. APEM, psikolojik danışma
sürecinde, psikolojik problemlerin gelişimini ve değişimini özetleyen bir modeldir. APEM,
problemlerin değişim ve gelişimini 7 evrede karakterize etmektedir. Bunlar: (1) istenmeyen
düşüncüler, (2) belirsiz farkındalık, (3) problemin ifadesi ya da açık hale gelmesi, (4) anlayış ya da
kavrayış, (5) uygulama, (6) problemin çözümü, (7) tamamlamadır. Problem, APEM’de bulunan
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herhangi bir aşamada danışma sürecine gelebilir ve bu aşamalarda meydana gelen bir gelişme
müdahale anlamında ilerleme olarak görülmektedir (Stiles vd., 2016).
Teorik olarak, psikolojik danışmanın görevi, terapötik bir çalışma alanı olan Terapötik
Yakınsak Gelişim alanı içerisinde danışanın mevcut gelişim seviyesi ile potansiyel gelişim seviyesi
arasında çalışmaktır. Problemi çözmeyi amaçlayan bir müdahale mevcut TYGA’nın üst sınırını
aşmamak kaydıyla bir APES seviyesinden diğerine geçişi kolaylaştıracaktır. Müdahale, üst sınırı
aşmayı amaçladığı zaman yani psikolojik danışman danışanı zorlarsa ya da onu zamanından önce
ileriye iterse, danışan gereğinden fazla kaygı hissedecek ve psikolojik danışmanın müdahaleye ilişkin
önerilerini reddedecek ya da kaçınacaktır. Örneğin, probleme ilişkin belirsiz bir anlayışa sahip olan
(APEM seviyesi 4) danışandan psikolojik danışmanın, elde ettiği bu kavrayışı günlük yaşama
aktarmasını istemesi, danışan tarafından çok çok erken bulunabilir ve danışan bu duruma sessizlikle ya
da konuyu değiştirerek tepkide bulunabilir. Bu anlamda, TYGA’nın aşılması, bir hata olarak
düşünülebilir (Stiles vd., 2016).
TYGA’nın aşıldığını gösteren danışan davranışlarının göstergelerini tanımlayan APEM
aşamalarının bozulmasına ve müdahalenin reddedilmesine ilişkin çeşitli yollar belirlenmiştir (Gabalda
& Stiles, 2013’ den aktaran Stiles vd., 2016). APES aşamaları bozulduğunda, danışan bulunduğu
aşamadan, alt aşamalara gerileyebilmektedir. Müdahale reddedildiğinde ise danışan müdahaleyi göz
ardı edebilir, aktif olarak müdahaleye karşı çıkabilir, konuyu değiştirmeye çalışabilir ve bir şekilde
süreçte daha ileri gitmeyi istemeyebilir.
Psikolojik danışmanlar bazen TYGA’nın içerisinde çalışıyormuş gibi algılanabilirler. Tedavi
yöntemlerini sezgilerine dayalı değiştirerek, bilinçsiz bir şekilde danışanın gelişim aşamasını
belirleyerek ve onu bir üst aşamaya ilerlemesi için zorlayarak onun davranışlarını gözlemlerler. Ancak
bu danışmanlar, danışanın hazır olduğunuı hatalı bir şekilde varsayarak onu APEM aşamalarının bir
üstüne çıkarmak için TYGA’yı aşarak müdahalede bulunurlar. Sonuç olarak danışan, aşamalarda
geriler ve müdahaleyi reddeder. Böyle durumlarda TYGA’yı aşmak bir hata olarak kabul edilmektedir
(Machado & Fassnacht, 2015’ den aktaran Stiles vd., 2016 ).
TYGA’yı aşmak, çoğunlukla uygun olmayan zorlayıcı müdahalelerin, zamansız ilerleme
çabalarının sonucu olmaktadır. Bilişsel Davranışçı Terapi gibi güdümlü terapi yaklaşımlarında,
danışana yeni bir bakış açısını benimsetmek ya da yeni bir davranışsal pratik denetmek gibi danışanın
sınırını zorlayan müdahaleler yaklaşımın bir parçasıdır. Sonuç olarak TYGA ‘nın aşılması ve APEM
aşamalarının bozulması yaygın bir durum olarak ortaya çıkmaktadır. Yönlendirici olmayan terapi
yaklaşımları daha sorunsuz bir gidişata sahiptir. Bu yaklaşımı benimseyen psikolojik danışmanların,
danışanların üst sınırlarını test etme olasılığı daha az olacaktır. Ayrıca hümanistik terapinin savıyla
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uyumlu olarak danışanlar güvenli ve anlayışlı bir ilişkide kendi potansiyellerini gerçekleştirmeye
eğilimli olacaklardır (Stiles vd., 2016).
Terapi sürecinde TYGA’yı aşmaktan kaçınmak için, psikolojik danışman danışanın bir sonraki
müdahale aşamasına geçmeye dönük hazır olma durumuna ilişkin hassas olmalıdırlar. Yani danışanın
mevcut TYGA’nın genişliğini ve aşamasını doğru bir şekilde saptamalılar buradan hareketle
müdahalelerini bu alan içinde tutacak şekilde planlamalı ve ayarlamalıdırlar. Danışanı, bir sonraki
aşamaya onun dayanabileceği kadar ileri gitmesini ayarlamalıdır. Psikolojik danışmanlar, danışanların
müdahaleyi reddettiklerinde TYGA’larını aştıklarını fark etmelidirler. Aksi takdirde aynı müdahaleye
devam etmeleri müdahaleyi başarısız kılacaktır. Yani iyi bir danışman olmak sürekli dikkati, empatiyi
ve danışanın orta çıkan isteklerine göre uygun tepkileri gerektirmektedir (Stiles vd., 2016).
SONUÇ
Psikolojik danışma sürecinde meydana gelen hatalar genellikle danışmanların formel
değerlendirme süreçlerinden yeterince yararlanmamaları, kişisel ve kültüre bağlı önyargıları, süreci
kavramsallaştırmada ve karar vermede yaptıkları hatalar vb. faktörden kaynaklanmaktadır. Bu
hataların üstesinden gelmede temel unsur, psikolojik danışmanların eğitiminde kullanılan müfredatın
yeniden gözden geçirilerek bu konuları da içerecek şekilde güncellenmelidir. Ayrıca psikolojik
danışmanlara literatürün düzenli bir müşterisi olmalarına dönük tutumun da kazandırılması mesleki
gelişimleri için dolayısıyla hatalardan kaçınmaları için önemlidir. Bunlara ek olarak psikolojik
danışmanların kendilerinin de danışma sürecinde hatalara düşmemeleri için hata göstergelerini
zamanında tanımaları ve gerekli önlemi almaları gerekmektedir.
Yapılan bu araştırmanın psikolojik danışma sürecindeki hatalara ilişkin farkındalığı artırmada
bir başlangıç olması beklenmektedir. Bu konu üzerinde yapılacak çalışmalarda araştırmacılar,
öncelikle psikolojik danışmanlarla yapacakları nitel çalışmalarla derinlemesine bilgiler toplayabilir
daha sonra oluşacak bilgi birikiminden yararlanarak ölçme araçları geliştirebilir ve nicel çalışmalar
tasarlayabilirler. Böylece hata literatürüne ilişkin yapılacak katkılarla, hatalardan daha fazla
öğrenmenin gerçekleşebileceği düşünülmektedir.
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ÖZET
İnsanların gelişme ve iyileşme ile ilgili olumlu duygu, düşünce, durum ve özelliklerini analiz ederek
açıklamaya çalışan pozitif psikolojinin en büyük katkılarından biri de disiplin anlayışına farklı bir bakış açısı
getiren pozitif disiplin kavramıdır. Pozitif disiplin modern disiplin uygulamalarından birisi olarak kabul
edilmektedir. Pozitif disiplin, kuralların ve beklentilerin saygı, empati, nezaketi içeren bir anlayışla çocuklara
ifade edildiği bir modeldir. Pozitif disiplin, çocukların kendi davranışlarını, yetişkinlerin zorlaması olmaksızın,
öz-disiplin anlayışlarını geliştirerek yönetmelerini sağlamayı amaçlamaktadır. Bunlara ek olarak pozitif disiplin,
cezayı bir disiplin aracı olarak görmeyen Adleryan temelli bir anlayıştır. Bu anlamda, çocuğun yetiştirilmesinden
sorumlu olan velilere, öğretmenlere ve okul yöneticilerine pozitif disiplin anlayışının kazandırılması gerektiği
düşünülmektedir. Yapılan literatür taraması sonucunda, yurt içi literatürde konuyla ilgili akademik çalışmaların
yurt dışına kıyasla yeterli olmadığı görülmüştür. Bundan dolayı araştırmada, pozitif disiplin kavramını, kuramsal
temellerini, tekniklerini, yapılan uygulama ve araştırmaları incelemek amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Pozitif Disiplin, Pozitif Psikoloji, Eğitim Psikolojisi

ABSTRACT
One of the greatest contributors of positive psychology, which is trying to explain by analyzing the
positive feelings, thoughts, situations and characteristics about people's development and healing, is the concept
of positive discipline which brings a different perspective to discipline. Positive discipline is accepted as one of
the modern discipline practices. Positive discipline is an model that the rules and expectations are expressed to
children with an understanding of respect, empathy and kindness. Positive discipline aims to enable children to
manage their own behavior by improving their self-discipline understanding, without to be compulsion of adults.
In addition to these, positive discipline is an Adlerian-based understanding that does not consider punishment as
a disciplinary tool. In this sense, it is thought that understanding of positive discipline should be gained to
parents, teachers and school administrators who are responsible for the upbringing of the child. As a result of the
literature review, it was seen that there was not enough academic work related to the subject in the domestic
literature compared to abroad. Therefore, it was aimed to investigate the concept of positive discipline, its
theoretical foundations, techniques, applications and researches.
Keyword: Positive Discipline, Positive Psychology, Psychology of Education
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GİRİŞ
Her toplumda insanlar belirli eylem ve davranışları genelde bir takım kurallar çerçevesinde
gerçekleştirirler. Hiç bir faaliyet gelişi güzel ve kuralsız yapılmaz. Her kurum ya da örgüt yaptığı işin
gereklerini yerine getirebilmek için kendine özgü kurallar düzeni oluşturur. Bu kurallar yazılı veya
yazısız olabilir (Lundberg, Schrag ve Larson, 1970).
Günümüzde, çeşitli kaynaklarda disiplinin farklı tanımlarına rastlanmaktadır. Bir tanıma göre
disiplin; eğitim vererek ve denetim altında tutarak boyun eğdirmek ve düzene sokmak ya da
cezalandırmak, düzeltmek anlamına geliyorken (Gordon, 2000); diğer bir tanımda ise disiplin,
çocuklarla beklenti ve kurallar hakkında iletişim kurmada işbirliğine dayalı stratejileri kullanmaktır
(Durrant, 2011). Disiplin, öğretmenler, ebeveynler, yöneticiler ve öğrenciler tarafından çok sık ancak
yanlış kullanılan bir sözcüktür. Bazen bu sözcük "ceza" ile birleştirilir. Örneğin disiplin kurulu, ceza
vermek üzere kurulan bir kurul olarak algılanır. Bazı durumlarda ise disiplin, baskı kurmak ya da
yönetimi ele geçirmek anlamında kullanılır (Erden,2005).
Diğer yandan disiplin anlayışı her şeyde olduğu gibi hızla değişmekte ve gelişmektedir. Bu
değişim ve gelişim çerçevesinde eski ve yeni (modern) disiplin anlayışının özelliklerini şöyle
belirlemek mümkündür (Ilgar, 2005): Eski disiplin anlayışında öğrencinin ilgi, istek ve beklentileri
baskı altına alınır. Öğretmen katı kuralcıdır, kurallara uymak zorunludur. Öğrencinin sessizliği, pasif
oluşu teşvik edilir. Öğrencide olumsuz davranış görüldüğünde cezalandırmaya başvurulur. Öğrenci
notla veya şiddetle cezalandırılmakla korkutulur. Yeni (modern) disiplin anlayışında öğrencilerin ilgi,
istek ve beklentilerine önem ve yön verilir. Disiplin kuralları daha esnek ve mantıklıdır. Öğrencilerin
aktif olması, olumlu davranışların ödüllendirilmesi esastır. Cezaya çok az yer verilir. Uygulamada
eşitlik ve adalet ilkesine uyulur. Bu disiplin anlayışı bireyde demokratik anlayışı geliştirmeyi amaç
edinir.
Yukarıda ifade edilen modern disiplin uygulamalarından birisi de pozitif disiplin modelidir.
Bu derleme çalışmasında pozitif disiplin kavramı, ortaya çıkışı, kuramsal temeli, ilgili araştırmalar,
ilgili uygulamalara yer verilmektedir. Bu anlamda çalışmanın pozitif disiplin yaklaşımının
anlaşılmasında önemli katkılarda bulunacağı düşünülmektedir.
Problem Durumu
İstenmeyen davranışların varlığı disipline duyulan gereksinimi beraberinde getirmektedir.
İstenmeyen davranışlar başta okul ve aile olmak üzere pek çok sosyal ortamda karşılaşılan ve
yönetilmek istenen davranış türleridir. Bu tür davranışları istendik bir davranış kalıbına uyarlama
sürecinde kullanılan disiplin yöntemi ise büyük öneme sahiptir.
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Çoçuğun yetiştirilmesinden sorumlu olan ebeveynler, öğretmenler ve diğer yetişkinler disiplin
repertuarlarından geleneksel disiplin anlayışlarını silerek modern disiplin anlayışlarına yer
vermelidirler. Çünkü uygulanan geleneksel disiplin anlayışları çocuğun duygusal ve fiziksel olarak
istismarına dayanmaktadır. Evde ve okulda düzen sağlanıldığı düşünülürken aslında çocuğun pozitif
doğasına zarar verilmektedir. Bunun yanı sıra çocukların duygusal, toplumsal ve eğitsel gelişimleri
engellenmektedir. Bunların sonucu olarak çocuklar başarısızlığı korku içinde yaşamakta, öğrenmeye
karşı ilgisini kaybetmekte ve çoğu zaman bastırılmış öfke, intikam duygularını yetişkin yaşamlarına
taşıyarak kendi çocukları için de olumsuz bir rol model olmaktadırlar (Humphreys, 1999).
Doğru ve etkili disiplin sağlamak için uygun stratejileri bulma çabası, araştırmacıları disiplin
problemlerini çok farklı açılardan incelemeye yöneltmiştir. Bu çabaların bir sonucu olarak pozitif
disiplin adı verilen modern bir disiplin anlayışı ortaya atılmıştır. Yapılan bu derleme çalışmasında ise
önemine kıyasla yurt içi literatürde yeterince ilgi odağı olmamış pozitif disiplin anlayışını tanıtmak
amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda araştırmada, aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır:

•

Pozitif disiplin anlayışı nasıl ortaya çıkmıştır ve kuramsal temeli nedir?

•

Pozitif disiplini oluşturan öğeler nelerdir?

•

Pozitif disiplinin uygulanmasında yararlanılacak teknikler nelerdir?

•

Pozitif disipline ilişkin literatürdeki araştırmalar ve uygulamalar nelerdir?

Pozitif Disiplin Anlayışının Gelişimi
Pozitif disiplin, bireylerin sorunlarını ceza gerektirmeyen bir biçimde ele almaya çalışan bir
politikadır. Hedefi, bireyleri cezalandırmak yerine gelişimini ve performansını korumak ve
ilerletmektir.
Modern pozitif disiplin hareketinin kurucuları, yaklaşımlarını büyük ölçüde Alfred Adler’in
teorisine dayandırmışlardır (Nelsen, 2006). Adler, cezanın kullanımına karşı çıkmış; demokratik
ilkelerle ve çocukların özerkliğine saygı ile karakterize olan ebeveynlik tarzını savunmuştur (Adler,
1992’den aktaran Nelsen, 2006). Adler’in teorisine göre ceza, zayıf bir benlik kavramının oluşmasına
neden olduğundan dolayı çocuğun davranış değişimi çabalarına direnmesine neden olmaktadır (Adler,
1992’den aktaran Nelsen, 2006). Bu direniş, karşı çıkma davranışı biçiminde kendini gösterir ve
çocuğun kendini aşağılık duygusu ile algılamasına karşı savunmasıdır. Bundan dolayı Adler,
çocuklara saygı duyarak onları eğitmek gerektiğini ifade etmiştir. Aynı zamanda çocukları
şımartmanın onları cesaretlendirmek demek olmadığının tam tersine bu davranışın sosyal ve
davranışsal problemlere sebep olduğunun altını çizmiştir. Bu hususlara dayanarak, pozitif disiplin
hareketi herhangi bir ceza kullanımını cesaretlendirmemektedir (Nelsen, 2006).
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Adler ilk olarak ebeveyn eğitimi fikrini, 1920’lerde ABD’de sunmuştur. Sınıf tekniklerine
ilişkin çalışmalar ise ilk olarak 1920’lerde Viyana da başlamış ve 1930’larda Dreikurs tarafından ABD
‘ye getirilmiştir. Dreikurs ve Adler, demokratik ebeveynlik ve öğretim yaklaşımını nazik ve kararlı bir
eğitim olarak değerlendirmişlerdir (Nelsen, Lott ve Glenn, 2002). 1980’lerde, Lynn Lott ve Jane
Nelsen, pozitif disipline ilişkin John Taylor tarafından başlatılan çalıştaya katılmışlardır. Lynn ve
Nelsen

daha sonra eğitimler vermeye başlamışlar ve aynı zamanda ebeveynler için olan el kitabını

yazmışlardır. Nelsen ise Pozitif Disiplin kitabını 1981 de yazdı. Daha sonra 1988’de Jane ve Lynn
işbirliği içinde Ergenler İçin Pozitif Disiplin kitabını yazmışlardır. Birlikte ebeveynlik ve sınıf
yönetimi becerilerini öğretmeye başlamışlar ve ikili ayrıca öğretmenler ve öğrenciler için etkinlikleri
içeren Sınıfta Pozitif Disiplin kitabını yazmışlardır (Nelsen, Lott ve Glenn, 2002).
Yıllar içerisinde, pozitif disiplin hareketi büyümüş, farklı yaş gruplarını, aile ortamlarını ve
özel durumları ele almıştır. Pozitif disiplin, pozitif disiplin eğiticileri tarafından okullara, ebeveynlere
ve kursiyerlere öğretilmiştir ve öğretilmeye devam edilmektedir. Pozitif disiplin, birçok özel ve devlet
okulunda sınıf yönetiminde başarılı bir biçimde kullanılmaktadır (Nelsen, Lott & Glenn, 2002).
Pozitif Disiplin Anlayışının Kuramsal Temeli
Pozitif Disiplin, ebeveynlere ve eğiticilere çocuklarla olumlu ilişkiler kurmada etkili stratejiler
öğretmek için Bireysel Psikoloji teorisini temel almaktadır. Bu anlamda Pozitif Disiplin Alfred Adler
ve Rudolph Dreikur'un öğretilerine dayanmaktadır. Pozitif Disiplin'in ana odak noktası, çocukların
evde ve okulda aidiyet duygusu hissetmelerine yardımcı olmaktır (Gfrorer, Nelsen ve Kern, 2013).
Alfred Adler, aidiyet duygusunu, insanoğlunun temel motivasyonu olarak tanımlamıştır.
Adler'in Bireysel Psikoloji kuramı geliştikçe, başkalarıyla bağlantı kurma ve aidiyet duygusu
hissetmek, insan davranışlarının birincil bir hedefi olarak ayrıca yaşam doyumu ve zihinsel sağlıkta
önemli bir faktör olarak kabul görmüştür (Gfrorer, Nelsen ve Kern, 2013). Maslow, Adler'in
çalışmalarından yola çıkarak aidiyeti temel bir insan ihtiyacı olarak tanımlamıştır. Yapılan araştırmalar
da, aidiyet ve algılanan sosyal desteğin koruyucu faktörler olduğunu ve özellikle kendini toparlama
gücü ile ilişkili olduğunu; diğer insanlara bağlılık duygusunun ve sosyal destek duygusunun stres
duygularını tamponladığı, sağlıklı bir işleyişi teşvik ettiği de ulaşılan sonuçlar arasındadır (Marsac,
Donlon, Winston ve Kassam-Adams, 2013). Diğer bir deyişle, en az bir olumlu rol modeliyle bir bağ
geliştiren ya da akran grubunda kabul gören çocuklar, olumsuz yaşam olaylarıyla başa çıkabilmek için
daha iyi ve kendini toparlama gücü daha yüksek bireyler olmaktadırlar. Buradan hareketle aile ve okul
bağlılığı birçok sağlık açısından riskli davranışlara karşı çocuklar için koruyucu bir faktördür. Pozitif
disiplin tarafından önerilen strateji ve teknikler de, cezalandırmaya dayalı geleneksel disiplin
anlayışının aksine ebeveyn ve eğitimcilerin çocukla olan bağlılığını, aileye ve okula olan aidiyetini
artırmaktadır (Nelsen, 2006).
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Pozitif Disiplin, yetişkinlerin Adlerian yaklaşımını verimli ve tutarlı bir şekilde
uygulamalarına yardımcı olacak tutumları geliştirmelerine yardımcı olmak için sayısız yaratıcı ve
yenilikçi araç sağlamaktadır (Nelsen, Lott & Glenn, 2003). Ayrıca pozitif disiplin, ebeveynlerin ve
öğretmenlerin bağlılığın bir güvenlik ve deneyimlere açıklık duygusu oluşturduğunu anlamalarını
sağlamaktadır. Pozitif Disiplin, çocuklara nasıl sorumlu, saygılı ve becerikli olabileceklerini
öğretmektedir. Pozitif Disiplinin en önemli öğretisi, etkili disiplin, çocukların bir bağ kurma hissini
(ait olma ve önemseme) yaşamalarına yardımcı olmaktır. Ayrıca, Pozitif Disiplin etkili iletişim
becerileri, problem çözme becerileri, sosyal ilgi (aidiyet) ve kendine güvenin uzun vadeli sonuçlarına
odaklanmaktadır (Nelsen, Lott & Glenn, 2003).
Kavramsal Açıklama
Pozitif disiplin felsefesinin altında yatan ilke, çocuklarla beklenti ve kurallar hakkında iletişim
kurmada bir araç olarak işbirliğine dayalı disiplin stratejilerini kullanmaktır (Durrant, 2011).
Pozitif Disiplin Nedir? Ne Değildir?
Nedir?
Pozitif disiplin, çocuğun kendi öz-disiplinini
geliştiren uzun dönemli çözümlere ilişkindir.
Pozitif disiplin, beklentilerin, kuralların ve sınırların
net bir şekilde iletilmesidir.
Pozitif disiplin, çocukla karşılıklı saygıya dayanan
bir ilişki kurmaktır.
Pozitif disiplin, çocuğa yaşam boyu becerileri
öğretmekle ilgilidir.
Pozitif disiplin, çocuğun zorlu durumlarla başa çıkma
yetkinliğini ve güvenini artırmaktır.
Pozitif disiplin, nezaket, şiddet içermeyen davranış,
empati, öz saygı, insan hakları ve başkalarına saygı
ile ilgilidir.

Ne Değildir?
Pozitif disiplin, müsamahakar ebeveynlik değildir.
Pozitif disiplin, çocuğun istediğini yapmasına izin
vermek değildir.
Pozitif disiplin, hiçbir kural, sınır veya beklentiye
sahip olmakla ilgili değildir.
Pozitif disiplin, tokatlama ve vurma gibi kısa vadeli
tepkiler veya alternatif cezalarla ilgili değildir.

Kaynak: Durrant, J. E. (2011). Positive Discipline: What It Is And How To Do It. Thailand: Save The Children.

Hedef, çocukların kendi "öz disiplinlerini" geliştirmelerine yardımcı olmaktır (Durrant, 2011)
ve böylece sonunda kendi davranışlarını ebeveynlerin zorlaması olmadan uygun bir şekilde
yönetebilmeleridir. Bu amaca ulaşmak için önerilen stratejilerden bazıları şunları içermektedir: (a)bazı
davranışların neden uygun olmadığının açıklanması; (b) uygun olmayan davranışlarla uğraşan bir
çocuğun daha uygun faaliyetlere doğru dikkatinin yönlendirilmesi; (c) çocuğun uygunsuz davranışına
karşılık olarak iki taraf içinde kabul edilebilir bir alternatif üzerinde müzakerede bulunulması;
(d)çocuğa, empati ve anlayışı ifade etme; (e)makul derecede, tolere edilebilen, çocukların istenmeyen
davranışlarını görmezden gelmek; ve (f) eylemleri için doğal sonuçları deneyimlemesine fırsat vermek
(Nelsen, 2006). Olumsuz davranışlarla başa çıkmak için bu stratejileri kullanmanın yanı sıra, pozitif
disiplinin savunucuları, çocuklarla ilgili disiplin hedefini kolaylaştırmak için karşılıklı güven ve
karşılıklı saygıya dayalı ilişkilerin önemini vurgulamaktadırlar (Durrant, 2011).
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Pozitif disiplin yöneliminde, cezalandırma ve kontrol tekniklerinin kullanımı tamamen
reddedilmektedir (Nelsen, 2006). Bu kategorideki ebeveynlik davranışları, dayağı ve bedensel cezanın
diğer biçimlerini, bağırmakla karakterize olan katı sözel azarlamaları ve hatta geleneksel ara verme ya
da molayı (time out)

da içermektedir (Nelsen, Lott & Glenn, 2003). Buradan hareketle pozitif

disiplinin doğasında serbestlik ya da aşırı bir hoşgörünün olduğu düşünülmemelidir fakat uygun
olmayan davranışları önlemek için farklı yöntemlerin kullanılması söz konusudur (Durrant, 2011).
Dolayısıyla, ebeveynler pozitif disiplini kullanarak çocuklara nasıl davranacaklarını öğretmek için (a)
istenen davranışları ve sosyal akıl yürütme becerilerini modellemelidirler, (b) çocukların sosyal
problemleri çözmesine yardımcı olmak için tümevarımcı akıl yürütmeye başvurmalıdırlar, (d)
çocukların nerede olduklarını, akran ilişkilerini ve faaliyetlerini izleyerek onlara rehberlik etmelidirler.
En önemlisi, bu pozitif disipline dayalı ebeveynlik davranışlarının öfkeden ziyade olumlu bir duyguyla
yüklü olunduğunda daha etkili olduğu ifade edilmektedir. Böylece eğer ebeveyn-çocuk ilişkisi olumlu
bir iklim ile karakterize edilir ise çocuklar ebeveynin cezalandırmasından korktuklarından dolayı değil
bunu yapmak istedikleri için uygun davranışlara girecekleri düşünülmektedir (Nelsen, Lott & Glenn,
2003).
Bu yönelimin savunucuları, pozitif disipline göre, cezanın evrensel olarak ve kesinlikle,
davranış değişiklikleri amacıyla kullanılabilecek daha aşağı bir yöntem olduğunu varsaymaktadırlar.
Örneğin, Nelsen (2006) "cezalar yalnızca onları (çocukları) daha asi, öfkeli, aşağılanmış, küskün ve
intikamcı yapmaya hizmet eder" şeklinde ifadelerde bulunmuştur. Bu nedenle, pozitif disiplin
cezalandırmaya göre sadece daha düzenli kullanılmakla kalmamalı, aynı zamanda ebeveynler
cezalandırma önlemlerini disiplin araçları repertuarlarından çıkarmalıdırlar. Ayrıca, cezanın daha sık
çatışma ile sonuçlandığı ve pozitif disiplinin kullanımıyla kıyaslandığında olumsuz davranışın daha
erken tekrar edildiği ifade edilmektedir (Nelsen, 2006).
Pozitif Disiplini Oluşturan Ögeler
Yandaki tabloda görüldüğü gibi Pozitif
disiplini oluşturan dört öge bulunmaktadır.
Bunlar (Durrant, 2011):
a-Uzun vadeli amaçları oluşturma,
b-Sıcaklık ve yapı sağlama,
c-Çocukların nasıl düşündüğünü ve
hissettiğini anlama,
d-Problem çözme ögeleridir.
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a-Uzun Vadeli Amaçları Oluşturma
Ebeveynler, çocuğun ayakkabılarını giymesini, şu an yola çıkmasını, eve gelmesini, kardeşine
vurmayı durdurmasını sağlamak gibi kısa vadeli hedeflerini gerçekleştirmek için bir yol bulmaya
çalışmaktadırlar. Kısa vadeli hedefleri gerçekleştirmek için, ebeveynler vurma ve bağırma yoluna
başvurabilirler, ki bu durum hayal kırıklığına ve strese neden olabileceği gibi çocukların uzun vadede
öğrenmeleri gerekenleri öğretmemektedir. Çoğu ebeveyn, çocuklarıyla güçlü ilişkiler kurmak ve
çocuklarının, kendine güvenen, nazik, motivasyona sahip, sorumlu, empatik, şiddete başvurmayan
insanlar olmasını istemektedirler. Ancak vurmak ve bağırmak, bu hedefleri engellemektedir (Durrant,
2011).
Ebeveynler, çocuklarının gelecekte ne tür insanlar olmasını istediklerini düşünerek, uzun
vadeli çocuk yetiştirme hedeflerini belirleyebilirler. Ardından, kısa vadeli zorlukları, çocuklara stresin
nasıl yönetileceğini, saygıyla nasıl iletişim kurulacağını, çatışmaların şiddet uygulamaksızın nasıl ele
alınacağını, diğer insanların hislerini düşünmeyi ve başkalarına fiziksel veya duygusal olarak zarar
vermeksizin hedeflerine ulaşmayı öğreterek uzun vadeli hedeflere yönelik çalışma fırsatlarına
dönüştürülebilir (Durrant, 2011).
b-Sıcaklık ve Yapı Sağlamak
Pozitif disiplini sağlamak için iki güçlü araç kullanılabilir. Bunlardan ilki sıcaklıktır. Çocuklar,
kendilerini saygın, anlaşılmış, güvenilir ve sevilen biri olarak hissettiklerinde en iyi şekilde
öğrenmektedirler. Sıcaklık ve duygusal güvenlik ortamında, çocuklar hata yapsa bile kendilerini
güvende

hissetmekte,

empatinin

önemine

ve

başkalarının

duygularına

saygı

duymayı

öğrenmektedirler. Sıcak bir ev iklimi, uzun vadeli hedeflere ulaşmada temeldir (Durrant, 2011).
Ebeveynler, yanlış yaptıklarında dahi çocuklarını severek, incindiklerinde ya da korktuklarında onları
rahatlatarak, onları dinleyerek, onların perspektiflerinden durumlara bakarak, onlarla oynayarak,
onlarla gülerek, zorluklarla karşı karşıya kaldıklarında onlara destek olarak, zor bir şey yapacaklarında
onları teşvik ederek, çabalarını ve başarılarını takdir ederek ve onlara güvendiklerini göstererek
çocuklarına sıcaklığı sunmaktadırlar (Durrant, 2011).
Pozitif disiplini sağlamak için ikinci araç ise yapıdır. Ebeveynler tarafından çocuklara,
kendilerinin takip etmedikleri kurallar konulduğunda ya da onların bu kuralları anlamaları
beklendiğinde

ve

hata

yaptıklarında

cezalandırıldıklarında,

çocuklar

kendilerini

endişeli

hissetmektedirler. Ayrıca çocuklar belli şekillerde davranmaya zorlanırlarsa direnecekler; hata
yaptıklarında ceza ile karşılaşırlarsa, denemekten kaygı duyacaklardır. Ancak ebeveynler, çocuklardan
yapmalarını istedikleri şeyler konusunda model olurlarsa ve daha iyi kararlar alabilmek için ihtiyaç
duydukları bilgileri onlara sağlarlarsa, çocuklar daha güvenli, daha yeterli ve daha bağımsız
olacaklardır (Durrant, 2011). Ebeveynler, çocuklarına olumlu rol modeller ve rehberler olarak
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davranarak, kuralların gerekçelerini açıklayarak, kuralları koymada onları dahil ederek, onların
görüşlerini dinleyerek, hatalarını düzeltmede onlara yardımcı olarak, çocukları için yapı
sağlayabilmektedirler (Durrant, 2011).
c-Çocukların Nasıl Düşündüklerini ve Hissettiklerini Anlamak
Ebeveynler bazen çocukların yetişkin gibi davranmalarını-örneğin bebeklerin gece boyunca
uyumasını veya üç yaşındaki çocuğun uzun süre hareketsiz şekilde oturmasını beklemek gibibeklemektedirler. Ebeveynlerin beklentileri, çocukların gelişimsel özellikleri ya da yetenekleriyle
uyuşmadığında çözülmesi güç çatışmalar ortaya çıkabilmektedir. Ancak ebeveynler ya da öğretmenler,
çocukların gelişimsel özelliklerini ve bireysel farklılıklarını dikkate almaya başladıklarında çocukların
davranışlarının gerçek nedenlerini anlamaya başlayabilirler; böylece çok daha etkili öğretmen ya da
ebeveyn olmaktadırlar (Durrant, 2011).
d- Problem Çözme
Uzun vadeli ebeveynlik hedefleri belirlendikten, hedeflere ulaşmak için hem sıcaklık hem de
yapı sağlamanın önemi ve çocukların farklı yaşlarda nasıl düşündükleri ve hissettikleri anlaşıldıktan
sonra, pozitif disipline uygun olarak tepkiler verilebilmesi için bu ögelerin hepsinin bir araya
getirilebilmesi ve problem çözümünün sağlanması gerekmektedir (Durrant, 2011).
Ebeveynler zorlayıcı bir durumla karşı karşıya geldiklerinde, bu problemin çözümü için
tepkide bulunmadan önce şu adımları uygulamalıdırlar: (a)uzun vadeli amaçların düşünülmesi, (b)
çocuğun anlaşılma, saygı görme, sevilme ve güvenlik ihtiyaçlarının hatırlanması, (c)problemin
çözülmesi için çocuğun neyi bilmesi gerektiğinin ve uzun vadeli amaçlara ulaşmaya yardımcı olacak
neler yapılabileceğinin ebeveynler tarafından kendilerine sorulması, (d) çocuğun bu gelişme
aşamasında nasıl düşündüğünün ve hissettiğinin düşünülmesi, çocuğun gözüyle durumun görülmesi ve
çocuğun aklıyla durumun düşünülmesi ve ebeveynler-öğretmenler tarafında kendilerine “Çocuk bu
durumu nasıl tarif eder?” sorusunun sorulması ve (e) çocuğa saygıyı gösteren, faydalı bilgiler sunan ve
ebeveynleri uzun vadeli hedeflere yönlendiren bir tepkinin verilmesi gerekmektedir (Durrant, 2011).
Pozitif Disiplin Teknikleri
Çocuğun seçimini ve özerkliği destekleyen pozitif disiplin tekniklerinin, çocukların ahlaki
içselleştirmelerini kolaylaştırdığı ve psikolojik ya da fiziksel güç kullanımına dayalı ceza biçimlerini
içeren tepkisel ve sert yöntemlere göre daha etkili olduğu bulunmuştur (Grusec ve Goodnow, 1994).
Bu tekniklere aşağıda yer verilmiştir:
a-Cesaretlendirme: Cesaretlendirme, "çocuğa öz saygı duygusu ve başarı hissi vermeyi
amaçlayan sürekli bir süreçtir" (Dreikurs & Soltz, 1964’den aktaran Gfrorer, Nelsen ve Kern, 2013).
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Ana babalar ve öğretmenler cesaretlendirmeyi uygularken, sonuçtan ziyade çocuğun gayreti ve
çalışmasına

odaklanmalıdırlar.

Çocuklar

daha

sonra

eşsiz

katkılarının

değerli

olduğunu

düşünmektedirler. Cesaretlendirme süreci boyunca çocuklar, kendilerini yetenekli ve aileye bağlı
hissetmektedirler. Bu hisler zamanla, özgüvene ve esnekliğe dönüşecektir. Öğretmenler ve veliler,
övgü ifadelerini kullanma eğilimi nedeniyle genellikle cesaretlendirmenin kullanımının zor olduğunu
bildirmektedirler. Bu nedenle, cesaretlendirmeyi kullanma ve övgü ifadelerinden kaçınma, çocukların
olumlu içsel konuşma ve içsel denetim odağı geliştirmelerine yardımcı olmaktadır. Son olarak,
cesaretlendirmenin kullanılması, çocukların daha derin, daha hakiki bir sosyal destek duygusu
hissetmelerine yardımcı olacaktır (Gfrorer, Nelsen ve Kern, 2013).
b-Aile ve Sınıf Toplantıları: Dreikurs ve Soltz (1964), aile ve sınıf toplantılarını, aileler ve
sınıf içindeki sorunlarla baş etmede önemli bir araç olarak tanıtmıştır (Akt. Gfrorer, Nelsen ve Kern,
2013) . Toplantılar, hem evde hem de sınıfta problemleri demokratik bir şekilde çözmeyi
sağlamaktadır. Aile toplantıları ailenin sorunlarının tartışıldığı ve çözüm arayışında olan tüm üyelerin
bir araya geldiği toplantılar olarak ifade edilmektedir. Sorunları çözmek için bir araya gelmenin
etkililiği, bireylerin problemi birlikte çalışarak çözülecek bir grup problemi olarak görme yeteneğine
bağlıdır. Aynı ilke, sınıf toplantıları için de geçerlidir. Her iki durumda da çocuklar problemleri ve
çatışmaları demokratik bir şekilde çözmek için bir grupta birlikte çalışmayı öğrenmektedirler.
Çocukların sorunları çözmek için birlikte çalıştıkları süreç, kaynaşma ve aidiyet duygularını da
artırmaktadır. Algılanan sosyal destek de bu süreç boyunca artmaktadır (Gfrorer, Nelsen ve Kern,
2013).
Pozitif Disiplin, sınıf ve aile toplantıları yoluyla, çocukların etkili iletişim becerileri, problem
çözme ve çözüm odaklı çatışma çözümü gibi önemli sosyal becerileri öğrendikleri ileri sürülmektedir
(Gfrorer, Nelsen ve Kern, 2013). Başa çıkma kaynakları da aile ve sınıf toplantıları sürecinde
geliştirilir. Sınıf toplantıları güvenli bir ortamda problem çözme ve çatışma çözme yöntemleri olarak
tanımlanmaktadır. Çocuklar, baş etme stratejileri geliştirmekte ve destekleyici bir sosyal çevrede
olduklarında bilişsel yeniden yapılandırma fırsatı bulmaktadırlar. Son olarak, toplantılardaki beyin
fırtınası ve paylaşım süreci boyunca çocuklar, akranlarının hayat problemleriyle baş etmeye yönelik
bakış açılarını ve stratejilerini öğrenme fırsatına sahip olurlar (Gfrorer, Nelsen ve Kern, 2013).
c-Pozitif Modelleme: Pozitif modelleme, pozitif disiplin tekniğinin bir türüdür. Çocuklarının
taklit etmesini istedikleri davranışları ebeveynlerin modellemesini içerir. Çocukların, kendilerini
destekleyen ve kendilerine karşı nazik olan yetişkinleri model alma olasılıkları daha yüksektir (Nelsen,
Lott & Glenn, 2003).
d- Doğal ve Mantıksal Sonuçlar: Doğal ve mantıksal sonuçlar, çocuğun olumsuz davranışına
tepki olarak kullanılan pozitif disiplin tekniklerindendir ve bir dahaki sefere benzer bir durumla
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karşılaşıldığında çocuğa uygun davranışın ne olacağının öğretilmesine odaklanılmaktadır. Doğal
sonuçlar, ana babanın herhangi bir ceza uygulamak ya da müdahalede bulunmak zorunda kalmadan
doğal olarak meydana gelmektedir. Örneğin bir çocuk oyuncaklarını toplamayıp yağmur altında
dışarıda bıraktığında,

oyuncakları dışarıda bırakıp toparlamamanın doğal bir sonucu olarak

yağmurdan dolayı oyuncakları bozulabilir. Doğal bir sonuç genellikle ebeveynlerin ilk uyarıları
dikkate alınarak (oyuncakları toplamak) sorunun (bu durumda bozulmuş oyuncaklar) daha önceden
nasıl önlenebileceği konusunda ana-baba ve çocuk arasındaki tartışmayla eşleştirilir. Doğal bir sonuca
bir başka örnek olarak, ebeveynin ceket giyme uyarısını reddettiği için bir çocuğun üşütmesi
verilebilir. Bu durumda tartışma, çocuğun bir dahaki sefer nasıl dışarı çıkacağına, bir ceket giymeyi
düşünmesi gerektiğine odaklanacaktır. Çocuklar doğal sonuçları deneyimlediklerinde, bir dahaki
sefere ebeveynlerin uyarı ve isteklerine uymaları daha muhtemel olacaktır (Nelsen, Lott & Glenn,
2002).
Mantıksal sonuçlar ise doğal sonuçlardan farklı olarak ebeveynlerin, çocuğun olumsuz
davranışı ile mantıksal olarak ilişkili olan yaptırımları uygulamasını gerektirir. Örneğin çocuk kirli
kıyafetlerini banyoya koymadığı için yıkanmayan kirli pantolonunu giymek durumunda kalması gibi.
Bu durumda, mantıksal sonuç, olumsuz davranışı düzeltmek için yapılması en uygun olan şeydir.
Örneğin çocuğun, boya kalemleri ile evin duvarlarını boyaması sonucu duvarın üzerindeki renkli boya
kalemi işaretlerini temizlemek zorunda kalması, yanlış davranışından dolayı mantıksal olarak ilişkili
bir ödünleme davranışının uygulanmasıdır. Kötü davranışı ödünlemeye ilişkin bir diğer örnek olarak,
kırdığı bir şeyi ödemek üzere para kazanmak için ek işler yapmak zorunda kalan bir çocuğun durumu
verilebilir. Kısacası doğal ya da mantıksal sonuçlar, çocuklara yaptıkları davranışsal seçimlerin
sorumluluğunu almayı öğretmesi nedeniyle yararlı olduğu düşünülmektedir (Nelsen, Lott & Glenn,
2002).
İlgili Araştırmalar ve Uygulamalar
Yapılan literatür taraması sonucunda Pozitif disipline ilişkin alan yazındaki araştırmaların
oldukça sınırlı olduğu görülmüştür. Sınırlı sayıdaki bu araştırmaların tamamını ise yurt dışında yapılan
çalışmalar oluşturmaktadır. Yurt içi literatürde pozitif disipline ilişkin yalnızca bir çalışmaya
ulaşılmıştır. Pozitif disipline ilişkin yapılan çalışmalardan birinde Mahone (2012) genç yetişkin
bireylerin çocukluk çağında deneyimledikleri çocuk disiplini ve ceza tekniklerine ilişkin anıların
yaygınlığını belirlemeyi amaçlamıştır. Çalışma aynı zamanda, çocukluk çağında deneyimlenen ya da
maruz kalınan pozitif disiplin ve ceza tekniğine ilişkin anıların, genç yetişkinlerin şu andaki anneleri
ile aralarındaki bağlanma durumlarına ve mevcut depresif belirtilere etkisini incelemiştir. Katılımcılar
18 ile 35 yaş arasındaki 644 genç yetişkinden oluşmuştur. Elde edilen sonuçlara göre ceza
tekniklerinin, katılımcıların %98’i tarafından en sık hatırlanan ve maruz kaldıklarını en fazla
düşündükleri teknikler olduğu ortaya çıkarken; pozitif disiplin teknikleri ise katılımcıların %47’sinin
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ebeveynleri tarafından çok daha az kullanılan bir teknik olarak anımsanmıştır. Diğer sonuçlara
bakıldığında ise ebeveynlerin ceza tekniklerini kullanmalarının,

genç yetişkinlerin problem

davranışlarının en güçlü yordayıcısı olduğu; ayrıca yetişkinlikteki mevcut anne ile olan bağlanma
durumuna zarar verdiği sonucuna ulaşılmıştır
Williamson (2014) tarafından yapılan çalışmada, pozitif disiplinin anne-çocuk çatışmaları
sürecindeki etkisini araştırmak amaçlanmıştır. Bu kapsamda araştırmaya 50 anne-çocuk ikilisi
katılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre katı ceza teknikleri uygulanan çocukların hemen
uyum gösterdikleri ve çatışma sürelerinin kısaldığı ancak uzun vadede daha az prososyal davranış
gösterdikleri; pozitif disiplinin ise kısa sürede uyum göstermede daha az etkili olduğu ancak uzun
vadede iş birliği davranışını artırdığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca çalışmadaki diğer bir sonuç ise
pozitif disiplin tekniklerinin kullanımında cezaya kıyasla çatışma davranışı sonlandıktan sonra tekrar
ortaya çıkıncaya kadar ki geçen sürenin yani çatışmasızlık süresinin daha uzun olduğu şeklindedir.
Talayco Masterson (2008) tarafından yapılan bir çalışmada “The Impact of The 101s: A Guide
to Positive Discipline” adlı pozitif disiplin tekniklerinin uygulanmasını öğreten programın, ilkokul
öğretmenleri üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Bu araştırmada deney ve kontrol grubunda toplamda 34
öğretmen katılımcı olarak yer almıştır. Kontrol grubuna kıyasla deney grubundaki öğretmenlerde
prososyal becerilerde bir artış gözlenmiştir. Öğretmenlerin, öğrencilere ilişkin hassasiyetlerinde,
davranış yönetiminde, pozitif bir sınıf iklimi oluşturmalarında, öğrencilere sosyal duygusal destek
sunmada gelişmeler olduğu sonucu elde edilmiştir. Ayrıca bu gelişmelere karşılık olarak öğrencilerin
benlik kontrolünde, uyum davranışlarında, duygusal düzenleme, dikkat, yardımlaşma, paylaşma ve
işbirliği davranışlarında artışlar gözlenmiştir.
Platt (1979) tarafından yapılan çalışmada sınıf toplantısı tekniğinin, sınıf ve okul iklimini
geliştirmeye, vandalizm ve zorbalık davranışlarını azaltmaya olan etkisini incelemek amaçlanmıştır.
Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre ise vandalizm de 24 olan yıllık rapor edilen vaka sayısı 2’ye
düşmüş; zorbalık davranışı ise 61’den 4’e düştüğü sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca sınıf atmosferinde ve
akademik performansta da ilerlemelerin olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Browning, Davis ve Resta (2000) tarafından yapılan diğer bir çalışmada ise 20 birinci sınıf
öğrencisinin katılımıyla bir eylem araştırması düzenlenmiştir. Bu araştırmada problem çözme
yöntemleri ve özellikle çatışma çözmenin pozitif formları üzerinde tartışmaların yapıldığı bir sınıf
toplantısı yapılmıştır. Yapılan ön test-son test değerlendirmesinin sonucunda öğrencilerin çatışma
çözümünde daha pozitif stratejiler geliştirdikleri görülmüştür. Ayrıca fiziksel ve sözel saldırganlığın
ilk haftada rapor edilen 22 vakadan sekizinci haftada 4 vakaya düştüğü sonucuna ulaşılmıştır.
Ada ve Ölçüm (2002) tarafından yapılan bir araştırmada ise 121 öğretmen adayının pozitif
disipline ilişkin anlayışlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu araştırmanın sonuçlarına göre öğretmen
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adaylarının pozitif disipline ilişkin yeterli bir anlayışa sahip olmadıkları görülmüş ve hizmet öncesinde
öğretmen adaylarının bu konuda aydınlatılması gerektiği önerisinde bulunulmuştur.
Literatürde pozitif disiplin tekniklerinin ebeveynlere ve öğretmenlere öğretilmesine yönelik
çalışmalarda bulunmaktadır. Örneğin iki günlük interaktif “Ebeveynlik Pozitif Disiplinini Öğretme
Çalıştayları” pozitif disiplinin ebeveynlerce nasıl kullanılacağına ilişkin teknik ve araçları öğretmeyi,
yaşantısal egzersiz ve pratikler kazandırmayı, grup ortamlarında, ebeveyn sınıflarında ve ailelerle
bireysel olarak çalışırken materyalleri ve aktiviteleri nasıl kullanacağını öğretmeyi amaçlamaktadır
(https://www.positivediscipline.org/parent-educator-training). Yine iki günlük interaktif çalıştaylar
olarak düzenlenen “Sınıfta Pozitif Disiplin Çalıştayları” öğretmenler, danışmanlar, okul personeli ve
yöneticilere, pozitif disiplin yaklaşımını öğretmek amaçlı takım çantası geliştirmek, pozitif disiplin
anlayışına uygun belirgin sınıf prosedürleri ve yapılarını kurmak, karşılıklı saygıya dayalı eşitlikçi,
adil bir sınıf ortamı oluşturmak, olumsuz öğrenci davranışlarının arkasındaki motivasyonu anlamak ve
pozitif değişimi nasıl motive edeceğini bilmek, okul ve sınıf ortamında Adlerian Psikoloji ve Pozitif
Disiplini

kullanmayı

öğrenmek

amacıyla

düzenlenmektdir

(https://www.positivediscipline.org/classroom-educator-training).
Bir başka uygulama olan “Pozitif Okul Disiplini Programı” Amerika’da uygulanan okul
liderleri ya da okul yöneticileri için geliştirilmiş online öğrenmeye dayalı bir programdır. Pozitif Okul
Disiplini Programı, cezadan ziyade öğretmek için disiplini kullanan ve bunun bir sonucu olarak
okullarda öğrencilerin başarılarının ve gelişimlerinin artmasına katkıda bulunan bir programdır. Pozitif
Okul Disiplini Programı, bütün öğrenciler için güvenli ve destekleyici bir öğrenme çevresi oluşturmak
için okulun uygulama, program ve politikalarına entegre edilmektedir. Program aynı zamanda bu
güçlüklerle mücadele etmek için birlikte çalışmaya dönük sistematik bir yaklaşımı içermektedir.
Program, pozitif okul disiplinini katılımcılara öğretmek için 6 modülden oluşmaktadır. Her bir modül,
beceri temelli etkileşimleri, örnekleri, programı uygulayan kurumların deneyimlerini ve bu programın
nasıl kullanılabileceğine ilişkin yardımcı kaynakları içermektedir. Bu modüller de sırasıyla (1) Pozitif
Okul Disiplinine Giriş, (2)Okul Disiplinine İlişkin Katılımcının Deneyimleri, (3) İşbirlikçi Paydaşları
Oluşturma, (4) Bilgi Toplama ve Analiz Etme, (5) Bilgiyi Çok Yönlü Bir Yaklaşım Planlamak İçin
Kullanma,

(6)

Planı

Uygulama

ve

Kontrol

Etme

konularını

içermektedirler

(http://positiveschooldiscipline.promoteprevent.org/what-positive-school-discipline).
Türkye’de ise pozitif disiplin kavram ve uygulamaları ile örtüşen iki proje örnek olarak
verilebilir. “Okul Öncesi Eğitimin Güçlendirilmesi-Erken Eğitimi Seç Projesi” Avrupa Birliği’nin
mali katkısı ve UNICEF’in teknik desteğiyle, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 2010 yılında hayata
geçirilmeye başlanmış ve 43 ay sürmüştür. Proje, dezavantajlı koşullarda yaşayan çocukların okul
öncesi eğitim ve gündüz bakım hizmeti veren kurumlara kayıt ve devam oranları ile çocuklarının bu
hizmetlerden yararlanmasını sağlayan ailelerin sayısını arttırmak amaçlanmıştır. Proje kapsamında
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toplum temelli eğitim modelleri geliştirilmiştir. Bu projenin önemli bir ayağını da ebeveyn eğitimleri
oluşturmuştur. Bu kapsamda okul öncesi dönemde çocuğu bulunan ebeveynlere 6 oturumluk eğitim
verilmiştir. Bu eğitimlerin 3. oturumunda ise “Olumlu Disiplin” modülü kullanılmıştır. Bu modülde,
katılımcıları disiplin kavramı, disiplinin ilkeleri, olumlu davranış oluşturmada kurallar ve özdenetim
kazandırma konularında bilgilendirmek amaç olarak belirlenmiştir. Bu modülün içeriğini ise disiplin
kavramı, disiplin ilkeleri, çocukta olumlu davranışı geliştirmede kuralların belirlenmesi, olumlu
disiplin için dikkat edilecek noktalar ve çocuğun özdenetim kazanması gibi başlıklar oluşturmuştur
(http://345erkenegitimisec.blogspot.com.tr/2013/01/merhaba.html).
“Aile Eğitimi Kurs Programı (0-18 Yaş)” projesi ise 0-18 yaş çocukların bakımından ve
eğitiminden sorumlu kişi ve ailelere, değişen ihtiyaçlara yönelik olarak hazırlanan, koruma, önleme ve
geliştirme amaçlı, kurumsallaşmış Aile Eğitimi Programları yolu ile çocuk bakımı, gelişimi ve eğitimi
konularında bilgi, beceri ve tutum kazandırmayı amaçlamaktadır. Aile Eğitimi Programı (0-18 Yaş),
MEB’e bağlı halk eğitim merkezlerinde ve Halk Eğitim Merkezleri aracılığı ile sınıf öğretmeni, okul
öncesi, çocuk gelişimi ve eğitimi, rehber öğretmenlerine verilen 80 saatlik eğitim ile verilen Aile
Eğitimi Uygulayıcısı Belgesi olan eğitimciler tarafından örgün ve yaygın eğitim kurumları ve tüm
kamu kurum kuruluşlarınca uygulanmaktadır. Uygulanan bu programın ebeveynler üzerindeki
etkilerine bakıldığında pozitif disiplin anlayışıyla paralel olduğu görülmektedir. Öyle ki bu eğitimi
alan ebeveynlerde çocuklarını yetiştirmede, çocuğuna gösterdiği tutum ve davranışlarda,
özgüvenlerinde, çocuklarının okul başarılarında, çocukla etkileşimlerinde, aile içi iletişimlerinde, ev
ortamını çocuğun ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde düzenlemelerinde olumlu değişiklikler
olduğu gözlenmiştir (http://aileegitimi.meb.gov.tr/menu.php?id=1&i=895367).
SONUÇ
Pozitif Disiplin, cezayı temel alan geleneksel disiplin anlayışlarından farklı olarak karşılıklı
saygı, empati, nezakete dayalı olan, çocuğa başa çıkma becerileri ve yaşam becerilerini öğretmeyi,
çocukların güçlü yanlarına ilişkin farkındalığını artırmayı amaçlamaktadır. Bu anlamda pozitif disiplin
anlayışının başta ebeveynler olmak üzere, öğretmenlere, yöneticilere ve çocuğun yetişmesinden
sorumlu tüm kişilere kazandırılması gerekmektedir. Pozitif disiplin anlayışına sahip olan bir ebeveyn,
demokratik bir tarza sahip olarak evde çocukla olan ilişkilerini düzenleyecektir. Pozitif disiplin
anlayışına sahip olan öğretmen ve yöneticiler ise sınıfta ve okulda pozitif disiplin tekniklerini ve
yapılarını kullanarak eğitim-öğretim faaliyetlerini, okulun iklimini yapılandırabileceklerdir.
Türkiye’de pozitif disiplin kavramına dönük olarak yapılan uygulama ve araştırmalara
bakıldığında, oldukça yetersiz seviyede olduğu görülmektedir. Ayrıca uygulamalara bakıldığında ise
bu uygulamaların doğrudan pozitif disipline dönük olmadığı, başka proje ya da uygulamaların bir
modülünü ya da bir bileşenini oluşturduğu görülmektedir.
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Bu anlamda öneri olarak araştırmacıların okullarda ve diğer toplum kuruluşlarında bir program
olarak uygulanabilecek pozitif disipline dönük eğitim programlarını geliştirmeleri uygulama açısından
etkili olabilir. Pozitif disipline yönelik akademik araştırma ve yayınlar yapılarak bilgi birikimine
katkıda bulunulabilir. Bu araştırmaların yapılmasına yardımcı olacak ölçek geliştirme çalışmaları da
ayrıca yürütülebilir. Öğretmen ve ebeveynlerin yararlanabilecekleri pozitif disipline ilişkin
etkinliklerin yazılması uygulamada pratik bir yarar sağlayabilir. Öğretmenlere pozitif disiplin
anlayışını kazandırabilmek için bu konuda hizmetiçi eğitimler düzenlenebilir. Öğretmen adaylarının
eğitimi sürecinde, eğitim fakültesi programlarına pozitif disipline dönük dersler konulabilir. Ayrıca
ebeveynlere ve öğretmenlere yönelik okul psikolojik danışmanlar tarafından sunulacak konsültasyon
hizmetiyle pozitif disipline ilişkin tutum ve beceriler ebeveyn ve öğretmenlere kazandırılabilir.
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ÖZET
Kendine zarar verme davranışı (kzvd), intihar girişimi, sosyal olarak onaylanma amacı ve aşırı dozda
alkol ve ilaç alımı olmaksızın kişinin kendi bedenine kasıtlı bir biçimde fiziksel zarar vermesi (yaralama, deriyi
kesme, yara koparma v.b) olarak tanımlanmaktadır. Genellikle ergenlik döneminde başlayan kzvd, görülme
oranı giderek artan bir problem davranış olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle bu çalışma ergenlerde kzvd
üzerine odaklanmıştır. Araştırmanın amacı, ergenlerde kendine zarar verme davranışının görülme oranlarını
belirlemek, ayrıca kendine zarar veren ergenlerle kendine zarar vermeyen ergenlerin benlik saygısı, stresle
başaçıkma becerileri ve duyguları düzenleme becerileri arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığını ortaya
koymaktır. Bu çalışmada, araştırma grubu Trabzon ili merkezinde bulunan tesadüfi olarak seçilen altı liseden
242’i kız 221’i erkek toplam 463 lise öğrencisi oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak, Kendine
Zarar Verme Davranışını Değerlendirme Envanteri, Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği, Stresle Başaçıkma
Tarzları Ölçeği, Duyguları Düzenleme Ölçeği ve Kişisel Bilgi Formu uygulanmıştır. Araştırmada 463
öğrenciden 205’i çeşitli kendine zarar verme davranışı türlerini gösterdiklerini belirtmişlerdir. Bu öğrencilerin
114’i kız, 91’i erkektir. Araştırma sonuçlarına göre, kzvd gösteren ve göstermeyen ergenlerin benlik saygısı,
stresle başaçıkma tarzları ve duyguları düzenleme becerileri arasında anlamlı farklılıklar olduğu ortaya
konmuştur.
Anahtar Kelimeler: Benlik saygısı, duyguları düzenleme, kendine zarar verme, stresle başaçıkma.

ABSTRACT
It is defined as self-injury behavior (SIB), attempted suicide, socially endorsed and deliberate physical
damage to the person's body (wounding, skin rupture, scarring etc.) without overdose of alcohol and medication.
SIB, which usually begins in adolescence, is seen as an increasing problem behavior. Therefore, this study
focused on SIB in adolescents. The aim of the study was to determine the rate of self-harm behavior in
adolescents, and to determine whether there was a significant difference between self-esteem self-esteem, selfesteem, coping skills, and ability to regulate emotions. In this study, 463 high school students (242 female and
221 male) were randomly selected from six high schools in the center of Trabzon. In the research, SelfDiscrimination Behavior Inventory, Rosenberg Self-Esteem Scale, Coping Styles Scale, Emotional Adjustment
Scale and Personal Information Form were used as data collection tools. Of the 463 students, 205 reported that
they showed various types of self-injury behavior. 114 of these students are female and 91 are male. According
to the results of the research, it was revealed that there were significant differences between self-esteem, coping
styles and emotion regulation skills of adolescents with and without SIB.
Keywords: Self-esteem, emotion regulation, self-harm, coping with stress.
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GİRİŞ
Kendine zarar verme davranışı (kzvd); intihar girişimi, sosyal olarak onaylanma amacı ve aşırı
dozda alkol ve ilaç alımı olmaksızın kişinin kendi bedenine kasıtlı bir biçimde fiziksel zarar vermesi
(yaralama, deriyi kesme, yara koparma v.b) olarak tanımlanmaktadır (Brausch, Decker & Hadley,
2011; Tresno, Ito & Mearns, 2012). Genellikle ergenlik döneminde başlayan kzvd, ergenlik ve genç
yetişkinlikte, erişkin yaş grubuna göre daha fazla görülmektedir (Claassen et. al., 2006). Kzvd,
araştırılması gereken (Timson, Priest & Clark-Carter, 2012) ve çok yönlü bir biçimde profesyonel
olarak ele alınması gereken bir halk sağlığı problemdir (Turp, 1999; Shaffer & Jacobson, 2009). Kzvd
özellikle ergenlik dönemi için önemli görülmekte ve ergenlik döneminde kzvd’nin artışı dikkat
çekmektedir. % 13 ile % 46 arasında değişen oranlarda ergenlerin en az bir durumda kendilerine zarar
verdikleri tahmin edilmektedir. Ergenlik; yoğun fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal değişimlerin
gerçekleştiği ve ergenlerin bu değişimlere uyum sağlamakla karşı karşıya kaldığı kritik bir gelişim
dönemidir. Birçok kzvd gösteren bireyde tetikleyici olayın, ergenlerin akranları ve ebeveynleriyle
çatışmalar yaşamaları ve onlar tarafından reddedildiklerini algılamaları olduğu belirtilmektedir (Ng,
1998). Kzvd pek çok araştırmacı tarafından, kendine acı veren duyguları hafifletme, gerilimi azaltma
yöntemi, adaptif olmayan bir başaçıkma mekanizması ya da duyguları düzenleme metodu olarak
değerlendirilmektedir (Favazza, 1989). Özellikle ergenlerin karşılaştıkları sorunları çözmekte yetersiz
kaldıklarında bu sorunları kendilerine zarar vererek azalttıkları görülmektedir (Aksoy & Ögel, 2003).
Başaçıkma süreci ergenlik döneminde özellikle önemlidir. Çünkü gençler yaşamlarında ilk kez birçok
farklı stres kaynağı ile karşı karşıya kalmaktadırlar ve henüz başaçıkma stratejileri açısından geniş bir
yelpazeye sahip değildirler (Guerreiro et al., 2015). Bu durum kzvd ‘nın özellikle ergenlik dönemi için
önemli olmasını ve çoğunlukla ilk olarak ergenlik döneminde başlamasını açıklamaktadır. Kzvd
gösteren bireylerin özellikle duygusal odaklı ve kaçınmacı başaçıkma yollarını kullandıkları
belirtilmektedir (Evans, Hawton & Rodham, 2005; Portzky & van Heeringen, 2007; Williams &
Hasking, 2010).
Tüm bu açıklamalar kzvd gösteren ergenlerde özellikle stresle başaçıkma becerilerinin
incelenmesini önemli kılmaktadır. Bu nedenle bu araştırmanın amacı, ergenlerde kendine zarar verme
davranışının görülme oranlarını belirlemek, ayrıca kendine zarar veren ergenlerle kendine zarar
vermeyen ergenlerin benlik saygısı, stresle başaçıkma becerileri ve duyguları düzenleme becerileri
arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığını ortaya koymaktır.
YÖNTEM
Araştırma grubu
Araştırma grubunu Trabzon ili merkezinde bulunan tesadüfi olarak seçilen altı liseden 242’i
kız 221’i erkek toplam 463 lise öğrencisi oluşturmuştur. Bu liselerde uygulama yapmak için izin
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alınmış ve tesadüfi olarak seçilen 9., 10. ve 11. sınıflarda ölçme araçlarını cevaplamayı kabul eden
öğrencilerden veriler toplanmıştır. Araştırma grubunu oluşturan ergenler 15 ile 17 arasındadır ve yaş
aritmetik ortalaması 16.81 (sd=1.79)’dür.
Veri Toplama Araçları
Çalışmada, Kişisel Bilgi Formu, Kendine Zarar Verme Davranışı Envanteri (KZVDE),
Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği (RBSÖ), Stresle Başaçıkma Tarzları Ölçeği, Duyguları Düzenleme
Ölçeği kullanılmıştır.
Kişisel Bilgi Formu:
Çalışmada öğrencilere ilişkin demografik bilgilere ulaşmak için cinsiyet vb. bilgileri içeren
kişisel bilgi formu oluşturulmuştur.
Kendine Zarar Verme Davranışı Envanteri (KZVD):
Klonsky ve Glenn (2009) tarafından geliştirilen ve Bildik ve diğ. (2012) tarafından Türkçe’ye
uyarlanan ölçek iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde (Davranışlar), “kasıtlı olarak yapılan ve
intihar amacı taşımayan” 12 çeşit KZVD’nin yaşam boyu sıklığı sorgulanır. Envanterin ilk bölümünde
(Davranışlar) “bir ve daha fazla sayıda KZVD belirten” katılımcılar, ölçeğin ikinci bölümünü
(İşlevler) yanıtlamaya yönlendirilir. Bu bölümde toplam 39 soru ile iki ayrı boyut altında (Otonom ve
Sosyal işlevler) 13 KZVD’nin işlevi sorgulanır. Bölüm-I (Davranışlar)’in güvenirlik çalışmalarının
sonuçlarına göre, toplam KZVD için iç tutarlılık katsayısı α=0.79 bulunmuştur. Bölüm-I (İşlevler)’in
yapı geçerliği ile ilgili sonuçlara bakıldığında r=0.50 bulunmuştur.

Bölüm-II’nin güvenirlik

çalışmalarında, işlevler (Otonom ve Sosyal işlevler) toplam puanı için iç tutarlılık katsayısı ise α= 0.93
bulunmuştur.
Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği (RBSÖ)
Ölçek Rosenberg (1965) tarafından geliştirilmiş olup, 12 alt ölçekte toplam 63 sorudan
oluşmaktadır. Bu çalışmada ölçeğin benlik saygısını ölçen ilk on maddesi kullanılmıştır. Ölçeğin her
maddesi “Hiç Katılmıyorum”, “Katılmıyorum”, “Katılıyorum” ve “Tamamen Katılıyorum”
seçenekleri üzerinden değerlendirilmektedir. Benlik saygısı açısından olumlu maddelerse 0,1,2,3
olumsuz maddeler ise 3,2,1,0 olarak puanlanmıştır. Testten alınabilecek puanlar 0 ile 30 arasında
değişmektedir. Ölçekten alınan yüksek puanlar benlik saygısının yüksekliğini göstermektedir.
Ölçeğin Türkçe’ye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması Çuhadaroğlu (1986) tarafından
yapılmıştır. Geçerlik çalışması, seçilen örneklem ile yapılan psikiyatrik görüşmelerin ölçekten elde
edilen sonuçlar arasındaki uygunluğunun basit korelasyon yöntemi ile hesaplanması yoluyla yapılmıs,
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geçerlik oranı .71 olarak saptanmıştır. Güvenirlik çalışması test-tekrar test yöntemi ile yapılmış ve
0.75 güvenirlik oranı saptanmıştır. Diğer yandan, Çelik (2004) tarafından yapılan son çalışmada
Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği, üniversite öğrencileri örnekleminde oldukça güvenilir bulunmuştur.
Çelik’in çalışmasında, Cronbach Alpha değeri .87 (n=733) olarak bulunmuştur.
Stresle Basa Çıkma Tarzları Ölçegi (SBTÖ)
Ölçek, Folkman ve Lazarus’un “Başaçıkma Yolları Envanteri (Ways of Coping
Inventory)”nden Şahin ve Durak (1995) tarafından uyarlanmıştır. Özgün formunda 66 madde bulunan
ölçek, üniversite öğrencileriyle yapılan Türkçe’ye uyarlama çalışmasında 30 maddeye indirilmiştir.
Ölçekte, stresli durumlarda insanların başvurduğu başaçıkma yöntemlerine ilişkin ifadeler yer almakta
ve bu ifadelerin, yanıtlayan için ne kadar uygun olduğu 4’lü Likert tipi bir derecelendirmeyle
sorulmaktadır. Maddeler 0-3 arası puanlanır. Ölçeğin faktör yapısını belirlemek için yapılan üç farklı
çalışmada, ölçekte yer alan 30 maddenin 5 faktörde toplandığı bulunmuştur. Bu faktörler, “kendine
güvenli yaklaşım”, “iyimser yaklaşım”, “çaresiz/kendini suçlayıcı yaklaşım”, “boyun eğici yaklaşım”
ve “sosyal destek arama” olarak isimlendirilmiştir. Çalışma, ölçekten tek bir toplam puan elde etmeyi
gerektiriyorsa, “etkisiz yöntemler”i oluşturan maddeler ters puanlanarak tüm ölçeğin toplam puanı
hesaplanmaktadır. Bu durumda, yükselen puanlar stresle daha iyi başaçıkma anlamına gelmektedir.
Duygu Düzenleme Ölçeği (DDÖ)
Gross ve John (2003) tarafından geliştirilmiş olan 10 maddelik Duygu Düzenleme Ölçeği,
duygu düzenleme konusunda bireylerarası farklılıkları ölçmeye çalışmaktadır. İki faktörlü yapıda olan
bu ölçekte, “yeniden değerlendirme” ve “duygu baskılama” faktörleri tespit edilmiştir. Ulaşan Özgüle
(2011)’nin yaptığı keşfedici faktör analizi neticesinde, Gross ve John (2003)’un çalışmalarında tespit
ettikleri 2 faktörlü yapıya benzer bir yapı bulunmuştur. Faktörlerin açıkladığı toplam varyans %49.68
olup, “Yeniden Değerlendirme” faktörü varyansın %33.64’ünü; “Duygu Baskılama” faktörü ise,
toplam varyansın %16.62’sini açıklamaktadır. "Yeniden Değerlendirme" ve “Duygu Baskılama” alt
ölçekleri için bulunan cronbach alfa güvenilirlik katsayısı .78 ve .64’tir (Ulaşan Özgüle, 2011).
Verilerin Analizi
Verilerin analizinde SPSS 23.00 (Statistical package for the social sciences) paket programı
kullanılmıştır. İstatistiksel analiz tekniği olarak t- testi kullanılmıştır.
BULGULAR
Bulgular, 463 öğrenciden 205’i Kendine Zarar Verme Davranışı Envanteri’nin birinci
bölümünde çeşitli kendine zarar verme davranışı türlerini gösterdiklerini belirtmişlerdir. Bu
öğrencilerin 114’i kız, 91’i erkektir. En sıklıkla görülen kendine zarar verme davranışı türleri sırasıyla;
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yaranın iyileşmesine engel olma (kabuklarını koparma), saç koparma, kendini sert bir yere çarpma
veya kendine vurma, tırnaklama (deriyi kanatacak kadar), Tehlikeli/zararlı madde içme/ yutma, Cilde
bir harf/yazı şekil kazıma ve çimdikleme olarak görülmüştür. Ergenler belirtilen kendine zarar verme
davranışları türlerinden birden fazla seçeneği işaretleyebilmişlerdir.
Tablo.1 Kendine zarar veren ergenlerin son altı ay içinde hangi kendine zarar verme davranışlarını
gösterdiklerine ilişkin sonuçlar
Yaranın iyileşmesine
engel olma (ör:
kabuklarını koparma
Saç kopartma (kökünden)
Kendini sert bir yere
çarpma veya kendine
vurma
Tırnaklama (deriyi
kanatacak kadar)
Tehlikeli/zararlı madde
içme/ yutma
Cilde bir harf/yazı şekil
kazıma

118 (%57.5)

Çimdikleme

14 (%6.8)

73 (%35.6)

Kesme

9 (%4.3)

46 (%22.4)

Isırma

8 (%3.9)

29 (%14.1)

Cildi sert bir yüzeye
sürtme

7 (%3.4)

27 (%13.1)

Kendine iğne batırma

3 (%1.4)

18 (%8.7)

Yakma

3 (%1.4)

Araştırmada ayrıca kzvd gösteren ve göstermeyen ergenlerin benlik saygısı, stresle başaçıkma
tarzları ve duyguları düzenleme becerileri arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığına bakılmıştır.
Tablo.2 Kendine zarar veren ve vermeyen ergenlerin benlik saygısı, stresle başa çıkma tarzları ve
duyguları düzenleme açısından incelenmesine yönelik t testi analizi sonuçları
Değişken

BS

SBT

DD

N

Ort.

Ss.

Kendine zarar
verenler

205

16.52

5.07

Kendine zarar
vermeyenler

258

21.44

3.42

Kendine zarar
verenler

205

48.79

5.62

Kendine zarar
vermeyenler

258

63.82

6.81

Kendine zarar
verenler

205

36.83

5.31

Kendine zarar
vermeyenler

258

**p<0.01 *p<0.05
Düzenleme

BS: Benlik Saygısı

48.07

t

p

23.75

.00**

4.02

.02*

7.27

.03*

8.32

SBT: Stresle Başaçıkma Tarzları
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Yapılan analiz sonucunda kendine zarar veren ve kendine zarar vermeyen ergenlerin benlik
saygısı, stresle başa çıkma tarzları ve duyguları düzenleme becerileri arasında anlamlı bir farklılığın
olduğu belirlenmiştir ( t= 23.75, p<0.01; t= 4.02, p<0.05; t= 7.27, p<0.05 ).
TARTIŞMA
Herhangi bir psikiyatrik bozukluğun olmadığı gruplarda daha çok kompulsif kendine zarar
verme davranışlarının (saç çekmek, yara kabuğu koparmak) olduğu görülmektedir (Simeon ve
Favazza, 2001; Klonsky, Oltmanns, & Turkheimer, 2003; Parker ve diğ., 2005; Oktan, 2014). Bu
çalışmada da benzer sonuçlar elde edilmiştir. Çalışmanın sonuçları normal popülasyon üzerinde
yapılmış çalışmalarla karşılaştırıldığında tutarlılık göstermektedir. Çalışmalar, kzvd gösteren
bireylerin bu davranışı acıyla başaçıkmada bir metod olarak kullandıklarını göstermiştir (Briere &
Gil, 1998; Nock & Prinstein, 2004; Klonsky, 2007). Bu nedenle, kzvd gösteren ergenlerin stresli
duygular ve durumlarla etkili başaçıkma stratejilerinden yoksun oldukları belirtilebilir. Literatürde
kzvd gösteren ergenlerin başaçıkma stratejileri ile kzvd arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalar
mevcuttur. Cooper, Wood, Orcutt ve Albino (2003), kendini yıkıcı davranışlar göstermeye yatkın
bireylerin (madde kullanımı, riskli seksüel davranış, düşük akademik başarı vb.) olumsuz duygularla
başaçıkmada kaçınmacı başaçıkma stratejileri kullandıklarını bulmuşlardır.
Benlik saygısı kzvd ile ilişkili bulunan önemli bir değişken olarak görülmektedir. Anne baba
kaybı, ailede alkol bağımlılığı öyküsü, benlik saygısı ve yoksulluğun kzvd’ye yatkınlık oluşturan
etkenler olduğu belirtilmektedir (Ystgaard ve diğ., 2003). Kendine zarar veren ergenlerin kişilik
özellikleri incelendiğinde, ezici nitelikte olumsuz duygulara sahip olma ve kendini küçük görme gibi
özellikler ortaya konulmuştur. Benlik saygısı düşük ergenlerin kzvd ile ilgili olarak daha fazla risk
altında oldukları belirtilmiştir (Greydanus ve Shek, 2009). Aktepe, Çalışkan ve Sönmez de (2014)
yaptıkları çalışmada benzer sonuçlar elde etmişlerdir. Düşük benlik saygısının kzvd açısından önemli
bir risk faktörü olduğunu saptanmışlardır. Literatürle tutarlı olarak bu çalışmada da düşük benlik
saygısının kendine zarar veren ergenlerde önemli bir risk faktörü olduğu ortaya konulmuştur.
Güçlü negatif duygularla başetmede tatmin edici yöntemleri kullanamama kzvd’ nin altında
yatan en önemli nedenlerden biri olarak görülmektedir ve yapılan bir çalışmada davranışın ortadan
kaldırılmasında en önemli rol oynayan unsurlardan birinin farklı başetme mekanizmalarını benimseme
olduğu ortaya konmuştur (Walsh, 2006). Ergenlik dönemi yoğun değişimlerin görüldüğü ve bu
değişimlere bağlı olarak yoğun duyguların yaşandığı ve bu duyguları düzenlemeye ilişkin becerilerden
yoksun olunduğu bir dönemdir. Ergenler bu gelişim zorluklarıyla uğraşırken karşı karşıya kaldıkları
diğer sorunların üstesinden gelmede yeterince başarılı olamayabilmektedirler.
Duygu düzenleme kzvd’de önemli bir beceri olarak görülmektedir (Linehan, 1993) ve ergenler
ve genç yetişkinlerle yapılan bir çok çalışma duygu düzenlemenin, kendine zarar veren gerek klinik
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gerekse toplum örneklemli gruplarda merkezi bir role sahip olduğunu göstermektedir (Claes, Houben,
Vandereycken, Bijttebier & Muehlenkamp, 2010; Gratz, 2007). Laye Gindhu & Schonert Reichl
(2005) yaptıkları çalışmada kzvd’nin duygusal düzenlemeye aracılık ettiğini ve en sık kzvd nedeninin
depresyon, kendini yalnız hissetme ve kendine yönelik olumsuz duygular olduğunu bildirmişlerdir.
Kzvd gösteren ergenlerin bu davranışı yerine getirme nedenleri incelendiğinde, en önemli nedenin
yoğun olumsuz duyguların etkisini ve gerilimi azaltmak olduğu saptanmıştır (Farber, 2008; Gratz,
2003; Rodham, Hawton, & Ewans, 2004; Santa Mina, 2010 ). Kendine zarar veren bireyler bu sayede
duygusal acıyı fiziksel acıya dönüştürdüklerini belirtmişlerdir (Gratz, 2003).
Araştırmadan elde edilen verilere bağlı olarak; ergenlik dönemi, kzvd’nin başlangıcı ve
devamı açısından dikkate alınması gereken bir dönemdir. Özellikle ergenlerin kendini ve duygularını
ifade edebilme, problem çözme, stresle başaçıkma, kendilerini değerli ve önemli hissetme ve duyguları
düzenleme becerilerini geliştirmeleri ile ilgili bilgi ve becerilerinin arttırılması, önemli bir gereklilik
olarak görülmektedir.
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ÖZET
Kendine zarar vereme davranışı (kzvd); kişinin kendisini öldürme isteği olmadan, tekrarlı olarak, amaçlı
ve istendik yapılan, doku hasarının görüldüğü, kişinin kendi bedenine yönelik girişimidir. Kendine zarar verme
davranışı yaygın bir problem olmasına rağmen konu ile ilgili Türkiye’de yapılan çalışmalar sınırlı sayıdadır. Bu
nedenle bu araştırmanın amacı; ergenlerde en yaygın görülen kzvd türlerini belirlemek ve bazı sosyodemografik
değişkenlere göre kendine zarar verme davranışının farklılık gösterip göstermediğini incelemektir. Araştırma
grubunu Bayburt ili merkezinde bulunan farklı yapılardaki altı lisede öğrenim gören her sınıf düzeyindeki 608
lise öğrencisi oluşturmuştur. Araştırmada Kişisel Bilgi Formu ve Kendine Zarar Verme Davranışı Değerlendirme
Envanteri kullanılmıştır. Katılımcıların 279’u (%45.9) kadın, 328 (%53.9) erkekten oluşmaktadır. Yapılan
analizler sonuçları bu öğrencilerin 282’sinin (%46.4) kendine zarar verme davranışları sergilediklerini ve
326’sının (%53.6) kendine zarar verme davranışları sergilemediklerini ortaya koymuştur. Diğer yandan sonuçlar
ergenlerde en sık görülen kzvd türünün “Yaranın iyileşmesine engel olma” olduğunu göstermiştir. Sonuçlar
literatür doğrultusunda tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Ergen, kendine zarar verme davranışı.

ABSTRACT
Self-injury behavior (kzvd); is the person's attempt for his or her own body, without the will to kill
himself, with repeated, intentional and desirable tissue damage. Self-injurious behavior studies related to the
subject in Turkey, although a common problem is limited. Therefore, the purpose of this research; To determine
the most common SIB types in adolescents and to determine whether self-harm behavior differs according to
some sociodemographic variables. The research group consisted of 608 high school students at each class level
who were studying in six high schools in the city center of Bayburt. Personal Information Form and Self-Harm
Behavior Assessment Inventory were used in the study. 279 (45.9%) of the participants were female and 328
(53.9%) male. The results of the analyzes revealed that 282 of these students (46.4%) exhibited self-harm
behaviors and 326 (53.6%) did not exhibit self-harm behaviors. On the other hand, the results showed that the
most common type of kzvd in adolescents was görülen preventing the wound healing Diğer. The results were
discussed in the literature.
Keywords: Adolescent, self-injury behavior
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GİRİŞ
Kendine zarar vereme davranışı (kzvd); kişinin kendisini öldürme isteği olmadan, tekrarlı
olarak, amaçlı ve istendik yapılan, doku hasarının görüldüğü, kişinin kendi bedenine yönelik
girişimidir. Kendine zarar verme davranışı yaygın bir problem olmasına rağmen konu ile ilgili
Türkiye’de yapılan çalışmalar sınırlı sayıdadır. Kendine zarar verme davranışı kısaca kişinin öldürme
amacı olmadan kendisine zarar vermesi olarak tanımlanmaktadır (Tresno, Ito and Mearns, 2012).
Kendine zarar verme davranışı ile ilgili günümüze kadar yapılmış olan pek çok tanım mevcuttur. Bu
tanımlar incelendiğinde aşağıdaki özelliklerin ortak olduğu görülmektedir:

 Vücudun belirli bölümlerine zarar verilmesi.
 Tekrarlayıcı olması.
 Bilinçli ölüm isteğinin olmaması.
 Yaşamı tehdit etmemesi.
 Ortama uyamama ve tahammülsüzlüğe karşı kişinin kendine yardım etmesi (Favazza
ve Rosenthal, 1993).
Kendine zarar verme davranışı (kzvd), özellikle ergenlerin sorunlarla karşı karşıya
kaldıklarında başvurdukları işlevsel olmayan bir yol ve problem bir davranış olarak artan bir biçimde
kendini göstermektedir. Genellikle ergenlik döneminde başlayan kzvd, ergenlik ve genç yetişkinlikte,
erişkin yaş grubuna göre daha fazla görülmektedir (Claassen et. al., 2006). Birçok kzvd gösteren
bireyde tetikleyici olay, ergenlerin akranları ve ebeveynleriyle çatışmalar yaşamaları ve onlar
tarafından reddedildikleri algısıdır (Ng, 1998). Kzvd pek çok araştırmacı tarafından, kendine acı veren
duyguları hafifletme ve gerilimi azaltma yöntemi veya adaptif olmayan bir başaçıkma mekanizması ya
da duyguları düzenleme metodu olarak değerlendirilmektedir (Favazza, 1989). Kzvd, araştırılması
gereken ve çok yönlü bir biçimde profesyonel olarak ele alınması gereken bir halk sağlığı problemdir
(Turp, 1999; Shaffer & Jacobson, 2009; Timson, Priest & Clark-Carter, 2012).
Kzvd özellikle ergenlik dönemi için önemli görülmekte ve ergenlik döneminde kzvd’nin
artışı dikkat çekmektedir. % 13 ile % 46 arasında değişen oranlarda ergenlerin en az bir durumda
kendilerine zarar verdikleri tahmin edilmektedir. Kzvd’nin yoğunlukla ergenlik döneminde görülmesi,
ergenlerin bu davranışı araştırmak için önemli bir popülasyon olduğunu göstermektedir. Bu nedenle
bu araştırmanın amacı, ergenlerde kendine zarar verme davranışının görülme oranlarını belirlemek,
ayrıca kendine zarar verme davranışını bazı sosyodemografik değişkenlere göre değerlendirmektir.
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YÖNTEM
Araştırma grubu
Araştırma grubunu Bayburt ili merkezinde bulunan farklı yapılardaki altı lisede 2017-2018
eğitim öğretim döneminde öğrenim gören her sınıf düzeyindeki 608 lise öğrencisi oluşturmuştur.
Katılımcıların 279’u (%45.9) kadın, 328 (%53.9) erkektir.
Veri Toplama Araçları
Çalışmada, Kişisel Bilgi Formu ve Kendine Zarar Verme Davranışı Envanteri (KZVDE)
kullanılmıştır.
Kendine Zarar Verme Davranışı Envanteri (KZVD):
Klonsky ve Glenn (2009) tarafından geliştirilen ve Bildik ve diğ. (2012) tarafından Türkçe’ye
uyarlanan ölçek iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde (Davranışlar), “kasıtlı olarak yapılan ve
intihar amacı taşımayan” 12 çeşit KZVD’nin yaşam boyu sıklığı sorgulanır. Envanterin ilk bölümünde
(Davranışlar) “bir ve daha fazla sayıda KZVD belirten” katılımcılar, ölçeğin ikinci bölümünü
(İşlevler) yanıtlamaya yönlendirilir. Bu bölümde toplam 39 soru ile iki ayrı boyut altında (Otonom ve
Sosyal işlevler) 13 KZVD’nin işlevi sorgulanır. Bölüm-I (Davranışlar)’in güvenirlik çalışmalarının
sonuçlarına göre, toplam KZVD için iç tutarlılık katsayısı α=0.79 bulunmuştur. Bölüm-I (İşlevler)’in
yapı geçerliği ile ilgili sonuçlara bakıldığında r=0.50 bulunmuştur.

Bölüm-II’nin güvenirlik

çalışmalarında, işlevler (Otonom ve Sosyal işlevler) toplam puanı için iç tutarlılık katsayısı ise α= 0.93
bulunmuştur (Bildik ve diğ., 2012).
Kişisel Bilgi Formu:
Çalışmada öğrencilere ilişkin demografik bilgilere ulaşmak için cinsiyet vb. bilgileri içeren
kişisel bilgi formu oluşturulmuştur.
Verilerin Analizi
Verilerin analizinde SPSS 23.00 (Statistical package for the social sciences) paket programı
kullanılmıştır. İstatistiksel analiz tekniği olarak t- testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır.
BULGULAR
Bu çalışmanın verileri Bayburt ilindeki 608 lise öğrencisi ile elde edilmiştir. Katılımcıların
279’u (%45.9) kadın, 328 (%53.9) erkektir( bir katılımcı cinsiyetini belirtmemiştir). Bu veriler 84’ü
(%13.8) fen lisesinde, 199’u (%32.7) Anadolu lisesinde, 150’si (%24.7) mesleki ve teknik lisesinde ve
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175’i (%28.8) imam hatip lisesine okuyan öğrencilerden toplanmıştır. Yapılan betimsel analizler
sonucu bu öğrencilerin 282’sinin (%46.4) kendine zarar verme davranışları sergiledikleri ve 326’sının
(%53.6) kendine zarar verme davranışları sergilemedikleri belirlenmiştir.
Kendine zarar verme davranışı gösteren 282 ergenin 116’sının (%41.1) kadın, 166’sının
(%58.9) erkek olduğu ve kzvd gösteren ergenlerin yaş ortalamasının 12.04 olduğu belirlenmiştir.
Tablo 1 de kzvd gösteren ergenlerin cinsiyete göre kendine zarar verme davranış türlerine yönelik
betimsel istatistik sonuçları verilmiştir.
Tablo.1 Kendine Zarar Verme Davranışı Türlerinin Cinsiyete Göre Dağılımı
Cinsiyet
Kadın
Erkek
44 (%40.7)
64 (%59.3)
39 (%44.3)
49 (%55.7)
15 (%27.3)
40 (%72.7)
52 (%41.9)
72 (%58.1)
39 (%42.9)
52 (%57.1)
36 (%45.6)
43 (%54.4)
44 (%53)
39 (%47)
48 (%39.3)
74 (%60.7)
77 (%41)
111 (%59)
19 (%33.3)
38 (%66.7)
36 (%42.9)
48 (%57.1)
12 (%19)
51 (%81)
5 (%15.2)
28 (%84.8)

Kendine Zarar Verme Davranışı Türü
Kesme
Isırma
Yakma
Cide bir harf/şekil yazı kazıma
Çimdikleme
Saç koparma
Tırnaklama (deriyi kanatacak kadar)
Kendini sert bir yere çarpma veya kendine vurma
Yaranın iyileşmesine engel olma
Cildi sert bir yüzeye sürtme
Kendine iğne batırma
Tehlikeli, zararlı madde içme / yutma
Diğer

Toplam
108
88
55
124
91
79
83
122
188
57
84
63
33

Tablo 1 de görüldüğü gibi kadınlar kendine zarar verme davranış türlerinden yalnızca kendini
tırnaklamayı (deriyi kanatacak kadar) erkeklerden daha çok yaparken diğer tüm kendine zarar verme
davranış türlerini erkekler daha çok sergilemektedir. Tablo 1 incelendiğinde genel olarak en çok
sergilenen kendine zarar verme davranışı türleri sırasıyla; yaranın iyileşmesine engel olma, cilde bir
harf/şekil yazı kazma, kendini sert bir yere çarpma veya kendine vurma, kesme ve ısırmadır.
Katılımcılara sorulan ‘Kendinize zarar verme davranışı sırasında fiziksel acı hisseder misiniz?’
sorusuna verilen cevaplar incelendiğinde; kendine zarar veren ergenlerin 91’i (%32.7) kendine zarar
verirken fiziksel acı hissettiklerini, 127’si (%45.7) bazen fiziksel acı hissettiklerini ve 60’ı (%21.6) ise
kendine zarar verirken fiziksel acı hissetmediklerini ifade etmiş 4 ergen ise bu soruya cevap
vermemiştir. Katılımcılara sorulan ‘Kendinize zarar verme davranışı sırasında yalnız mı olursunuz?’
sorusuna verilen cevaplar incelendiğinde;

ergenlerin 128’i (%46) kendine yalnızken zarar

verdiklerini, 97’si (%34.9) kendine zarar verdiklerinde bazen yalnız olduklarını ve 53’ü (%19.1)
kendine zarar verirken yalnız olmadıklarını ifade etmiş 4 ergen ise bu soruya cevap vermemiştir.
Katılıcılara sorulan ‘Tipik olarak kendinize zarar verme dürtüsü oluştuktan ne kadar süre sonra eylemi
gerçekleştirirsiniz?’ sorusuna verilen cevaplar incelendiğinde; ergenlerin 190’ı (%69.6) bir saatten az
sürede, 38’i (%13.9) 1 ile 3 saat içerisinde, 11’i (%4) 3 ile 6 saat içerisinde , 2’si (%0.7) 6 ile 12 saat
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içerisinde, 9’u (%3.3) 12 ile 24 saat içerisinde ve 23’ü (%8.4) bir günden daha fazla süre sonra
kendilerine zarar verdiklerini ifade etmiş, 9 ergen ise bu soruya cevap vermemiştir. Katılımcılara
sorulan ‘Kendinize zarar verme davranışınızı sona erdirmek ister misiniz / istediniz mi?’ sorusuna
verilen cevaplar incelendiğinde; ergenlerin 179’u (%65.3) kendine zarar verme davranışlarına son
vermek istediklerini belirtirken şaşırtıcı bir şekilde 95’i (%34.7) kendine zarar verme davranışını
sonlandırmak istemediğini ifade etmiş, bu soruya da 8 ergen cevap vermemiştir.
Ergenlerin kendine zarar verme davranışı puanlarının cinsiyete göre anlamlı bir farklılık
gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla bağımsız örneklemler için t testi yapılmıştır. Sonuçlar
Tablo 2 de verilmiştir.
Tablo 2. Kendine zarar verme davranışı puanlarının cinsiyete göre farklılaşıp farklılaşmadığını
gösteren bağımsız örneklemler için t testi sonuçları
Cinsiyet
Kendine Zarar Verme
Davranışı

Kadın
Erkek

N

X

116
166

25.13
28.92

Ss

Sd

t

p

11.57
11.58

280

-2.63

.01*

Tablo 2 incelendiğinde erkeklerin kendine zarar verme davranışı puan ortalamalarının ( X =
28.92, Ss= 11.58) kadınların kendine zarar verme davranışı puan ortalamalarından ( X = 25.13, Ss=
11.57) anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu görülmektedir. Dolayısıyla erkek ergenlerin kadın
ergenlere göre daha fazla kendine zarar verme davranışı sergiledikleri bulunmuştur.
Ergenlerin kendine zarar verme davranışlarının okul başarılarına göre anlamlı bir farklılık
gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla tek yönlü varyans analizi yapılmıştır. Analiz sonuçları
tablo 3’de verilmiştir.
Tablo 3: Ergenlerin Kendine Zarar Verme Davranış Puanlarının Okul Başarılarına Göre Farklılaşıp
Farklılaşmadığına Yönelik Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları
Kendine Zarar
Verme
Davranışı

Varyansın
Kaynağı
Gruplar arası
Grup içi
Toplam

Kareler
Toplamı
37.95
38356.49
38394.44

Sd
4
275
279

Kareler
Ortalaması
9.49
139.48

F

p

.07

.99

Yapılan analizler sonucunda ergenlerin okul başarılarına göre kendine zarar verme davranış
puanlarının istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermediği belirlenmiştir (F(4, 275) = .068, p =
.991).
TARTIŞMA
Herhangi bir psikiyatrik bozukluğun olmadığı gruplarda daha çok kompulsif kendine zarar
verme davranışlarının (saç çekmek, yara kabuğu koparmak) olduğu görülmektedir (Simeon ve
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Favazza, 2001; Klonsky, Oltmanns, & Turkheimer, 2003; Parker ve diğ., 2005; Oktan, 2014). Bu
çalışmada da benzer sonuçlar elde edilmiştir. Çalışmanın sonuçları normal popülasyon üzerinde
yapılmış çalışmalarla karşılaştırıldığında tutarlılık göstermektedir. Araştırmanın sonucu ergenlerin
kzvd’nın cinsiyete göre farklılık gösterdiğini ortaya koymuştur. Erkek ergenlerin kzvd ortalamalarının
kadın ergenlerden daha yüksek olduğu ve bu farkın anlamlı olduğu görülmüştür. Literatürde kzvd’nin
cinsiyete göre farklılaşıp farklılaşmadığına ilişkin veriler tutarlılık göstermemektedir (Gratz, Conrad &
Roemer, 2002; Jacobson & Gould, 2007).
Kzvd’nin kadınlarda görülme oranının daha fazla olduğunu belirten (Klonsky &
Muehlenkamp, 2007; Plener ve diğ., 2009; Tresno, İto & Mearns, 2012) ve bu sonucu ortaya koyan
çalışmalar mevcuttur (Laye-Gindhu & Schonert-Reichl, 2005; Taliaferro ve diğ., 2012). Ancak birçok
çalışma, cinsiyete ilişkin bir farklılığın olmadığını ve kadınlarda ve erkeklerde benzer oranlarda
görüldüğünü belirtmektedirler (Whitlock, Eckenrode ve Silverman, 2006; Hilt ve diğ., 2008; Bildik ve
diğ., 2012).
Bu farklı sonuçlar, cinsiyetin kzvd’yi değerlendirmede önemli bir değişken olarak
değerlendirilemeyeceğine işaret edebilir. Cinsiyet farklılığının daha çok kzvd türlerinde olduğu
görülmektedir. Buna bağlı olarak kadınlar daha çok kendilerini kesmeye dönük davranışlarda
bulunurken, erkekler ise daha çok yakma ve kendine vurmak gibi davranışları göstermektedirler
(Laye-Gindhu ve Schonert-Reichl, 2005; Claes, Vandereycken ve Vertommen, 2007).
Bu çalışmada, “kesme” ve “yakma” davranışının erkeklerde kızlara oranla istatistiksel olarak
anlamlı düzeyde daha fazla görüldüğü ortaya konmuştur. Diğer taraftan yüzdelik değerler açısından
bakıldığında ise, kendini tırnaklama (deriyi kanatacak kadar) davranışının dışında diğer tüm kzvd’nin
erkeklerde daha fazla görüldüğü ortaya konmuştur. Ergenlerin farklı kzvd türlerini sergilemeleri,
yalnızca cinsiyet farklılığından değil alışkanlıklardan ve çeşitli kültürel değerlerden kaynaklanıyor
olabilir. Kzvd gösteren ergenlerin bu davranışı yerine getirme nedenleri incelendiğinde, en önemli
nedenin yoğun olumsuz duyguların etkisini ve gerilimi azaltmak olduğu saptanmıştır (Farber, 2008;
Gratz, 2003; Rodham, Hawton, & Ewans, 2004; Santa Mina, 2010 ). Kendine zarar veren kişiler bu
yolla duygusal acıyı fiziksel acıya dönüştürdüklerini belirtmişlerdir (Gratz., 2003).
Araştırmadan elde edilen verilere bağlı olarak, ergenlik dönemi

kzvd’nin başlangıcı ve

devamı açısından dikkate alınması gereken bir dönemdir. Özellikle ergenlerin kendini ve duygularını
ifade edebilme, problem çözme, stresle başaçıkma, kendilerini değerli ve önemli hissetme ve duyguları
düzenleme becerilerini geliştirmeleri ile ilgili bilgi ve becerilerinin arttırılması önemli bir gereklilik
olarak görülmektedir. Bu konuda gerek eğitim kurumlarında görev yapan rehber öğretmenlerin
gerekse diğer ruh sağlığı çalışanlarının daha dikkatli ve duyarlı davranmaları ergenlerin ruh sağlığını
korumaları açısından önemli görülmektedir.
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BİYOLOJİ DERSİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GELECEK ZAMAN PERSPEKTİFİ
GÖRÜNÜMLERİ
Yücel YÜKSEL
Mustafa Çizmecioğlu Anadolu Lisesi

ÖZET
Bu araştırmanın amacı biyoloji dersi alan öğrencilerin gelecek zaman perspektifi görünümlerini
belirlemektir
Araştırma ile ilgili problemler;
1.Biyoloji dersi alan öğrencilerin Gelecek Zaman Perspektifi görünümleri nasıldır?
2.Biyoloji dersi alan öğrencilerin Gelecek Zaman Perspektifi görünümlerine etki eden faktörler
nelerdir?
3.biyoloji dersi alan öğrencilerin Gelecek Zaman Perspektifi görünümleri ile Biyoloji dersi akademik
başarıları arasında bir ilişki var mıdır?
Öğrencilerin geçmiş yaşantıları ve buna bağlı olarak gelecekle ilgili düşünceleri, algıladıkları ve
bekledikleri yaşantıları hem eğitimlerini hem de derslerini etkilemektedir. Hemen her derste mutlaka öğrenciler
“bu bizim ne işimize yarayacak”, “bu konu çok gereksiz” ya da “bu dersi almanın hiçbir faydası yok” şeklinde
ifadeler kullanmaktadırlar. Ya da “bu dersi iyi ki almışım”, bu konu çok yararlı oldu” şeklinde olumlu
düşünceler de ortaya koyabilmektedirler. Bu araştırmanın amaçlarından biri, öğrencilerin olumu ya da olumsuz
tutum ve düşüncelerin, bu derse olan ilgi ve başarılarını etkileyip etkilemediğini ortaya koymaktır. Bu araştırma
Biyoloji dersi ile Gelecek Zaman Perspektifi arasındaki ilişkiyi irdelemesi açısından alanında ilk yapılan çalışma
özelliği taşımaktadır. Genel anlamda zaten Gelecek Zaman Perspektifi ile ilgili çalışma sayısı ülkemizde oldukça
azdır. Araştırma betimsel bir araştırma niteliğindedir. Dolayısıyla araştırmanın yöntemini tarama (survey)
yöntemi oluşturmuştur. Bu çalışmada Gelecek Zaman Perspektif Ölçeği kullanılmıştır. Ölçme aracı kesinlikle
katılıyorum’dan (5) kesinlikle katılmıyorum’a (1) uzanan 5’li Likert tipi cevap formatına sahiptir. Ölçek ilgililik
ve değer faktörlerinden oluşan geçerli ve güvenilir bir ölçektir. Öğrencilerin Gelecek Zaman Perspektifi
Görünümlerini belirlemek için kişi merkezli hiyerarşik küme analizi gerçekleştirilmiştir. Küme analizi
sonucunda ortaya çıkan grupların birbirinden farklı olup olmadığını tespit etmek için Bağımsız Gruplar İçin TTesti uygulanmıştır. Küme analizi sonucu ortaya çıkan Düşük Değer Kümesi ve Yüksek Değer Kümesi arasında
Biyoloji ders başarıları arasında anlamlı bir fark olup olmadığını tespit etmek amacıyla Bağımsız İki Örnek TTesi uygulanmıştır. Gelecek Zaman Perspektifi görünümlerinin Cinsiyet ve sınıf düzeyiyle ilişkisini test etmek
için ise Tek Faktörlü Varyans Analizi kullanılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Gelecek Zaman Perspektifi, Akademik Başarı, Biyoloji
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GİRİŞ
Ülkelerin geleceklerini şekillendiren en önemli etken eğitimdir. Eğitim doğrudan insana
yapılan bir yatırımdır. Toplum olarak, gelişmenin temelinde eğitim yatar. Uygar toplumlar, sahip
oldukları bu konuma diğerlerinden daha iyi, daha yoğun ve daha yaygın bir eğitimle ulaşmışlardır
(Gündüzalp, 1992: 61-62).

Eğitim; toplumun daha verimli olmasına sebep olan, her anlamda

kalkınmanın gerçekleşmesi için gerekli niteliklere sahip işgücünün yetişmesini sağlayan ve toplumda
bireylere kendi kabiliyetlerine göre yetişme imkânı sağlayan etkili bir araçtır (Sabuncuoğlu, 1991:
108).
Gelecek Zaman Pespektifi ise bireylerin kendi geleceklerini amaçları, şüpheleri, umutları,
beklentileri ve endişeleri yönünden nasıl algıladıkları, kısaca onların gelecek yönelimi olarak
tanımlanır (Nurmi, 1991; Nuttin, 1984; Poole ve Cooney, 1987; Seginer, 1988; Trommsdorff, Burger,
ve Fushsle, 1982). Buna göre bireyin geleceğe yönelik hedefleri, kişilerin içsel dürtülerini bilgileriyle
karşılaştırmaları sonucunda ortaya çıkar (Poole ve Cooney, 1985). Geleceğe ilişkin seçenekleri ve tüm
olasılıkları hakkında bilgi sahibi olan kişiler, geleceğe ilişkin kişisel hedeflerine yönelik daha sağlam
ve kaliteli çalışmalar yaparak, kendilerini daha sağlıklı geliştirebilir. (Nurmi, 1993). Geleceğin
hazırlanmasında sadece hedefler değil, endişe ve kaygılar da önemli bir rol oynamaktadır (Lazarus ve
Folkman, 1984).
Gelecek hakkındaki beklentiler ve endişeler, güncel kararların ortaya çıkmasında içgüdüsel
olarak oldukça önemli bir yere ve konuma sahiptirler (Nurmi, 1991).
Günümüzde yapılan birçok araştırma öğrencilerin Gelecek Zaman Perspektiflerinin
görünümlerinin öğrencilerin akademik yaşamlarına etkilerini göstermektedir. Genelde eğitim, daha
özelde biyoloji dersine ait akademik başarıya, öğrencilerin gelecek zaman perspektiflerinin
görünümlerinin etki edip etmediği bu anlamda önem arz etmektedir.
Problem Durumu
Bir birey olarak insanın genel düşünce yapısı, karakter özellikleri ve hazır bulunuşluk düzeyi
gibi bir takım özellikler alacağı dersin başarısı üzerindeki etkisi muhakkaktır. Bazı öğrenciler bazı
dersleri bilinçli olarak seçebilmekte ya da zorunlu olarak almış olsa bile o dersin önemini ve alan
başarısındaki etkisini anlayarak, daha dikkatli ve önemseyerek derse ilgi göstermektedirler. Bazı
öğrenciler ise dersin önemini ve etkisini bilmeden, sadece o dersin o bölümde alınması gerektiği için
alındığını düşünmekte, daha fazlası için çaba göstermemektedirler. Burada önemli olan soru şudur.
Acaba öğrencilerin bu genel düşüne yapıları ve karakter özellikleri derslere olan başarılarını
etkilemekte midir?
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Problem cümlesi doğrultusunda aşağıdaki alt problemler oluşturulmuştur.
1. Biyoloji dersi alan öğrencilerin Gelecek Zaman Perspektifi genel görünümleri nasıldır?
2. Biyoloji dersi alan öğrencilerin Gelecek Zaman Perspektifi görünümlerine devam ettikleri
okul türünün etkisi var mıdır?
3. Biyoloji dersi alan öğrencilerin Gelecek Zaman Perspektifi görünümlerine Cinsiyet
faktörünün etkisi var mıdır?
4. Biyoloji dersi alan öğrencilerin Gelecek Zaman Perspektifi görünümlerine sınıf seviyesinin
etkisi var mıdır?
5. Biyoloji dersi alan öğrencilerin Gelecek Zaman Perspektifi görünümleri ile Biyoloji dersi
akademik başarıları arasında ilişki var mıdır?
ARAŞTIRMANIN AMACI VE ÖNEMİ
Gelecek zaman perspektifi kişilerin geleceğe dair kişisel hedeflerin, ilgilerin, umutların ve
kaygıların ifade edilmesi ile ilgilidir. Bu bağlamda Biyoloji dersine ilişkin olarak öğrencilerin gelecek
zaman perspektiflerinin ders başarısı üzerindeki etkisinin olup olmadığını belirlemeye çalışılmıştır.
Yapılan çalışma sonucunda elde edilen verilerle Biyoloji eğitiminin başarılı bir şekilde
gerçekleştirilmesine yönelik öneriler sunulması amaçlanmıştır.
Öğrencilerin geçmiş yaşantıları ve buna bağlı olarak gelecekle ilgili düşünceleri, algıladıkları
ve bekledikleri yaşantıları hem eğitimlerini hem de derslerini etkilemektedir. Hemen hemen her derste
mutlaka öğrenciler “Bu bizim ne işimize yarayacak?”, “Bu konu çok gereksiz.” ya da “Bu dersi
almanın hiçbir faydası yok.” şeklinde ifadeler kullanmaktadırlar. Ya da “Bu dersi iyi ki almışım.”, bu
konu çok yararlı oldu.” şeklinde olumlu düşünceler de ortaya koyabilmektedirler. Bu araştırmanın
amaçlarından biri, öğrencilerin olumlu ya da olumsuz tutum ve düşüncelerin, bu derse olan ilgi ve
başarılarını etkileyip etkilemediğini ortaya koymaktır.
Gelecek Zaman Perspektifi ile ilgili yapılan alan taramasında;

yurtdışında yapılan

çalışmaların yaygın olduğu; fakat ülkemizde yapılan çalışma sayısının oldukça yetersiz olduğu göze
çarpmaktadır. Bu çalışma bu bakımdan yerli literatüre katkı sağlaması açısından da önem arz
etmektedir. Bu araştırma Biyoloji dersi üzerine yapılacak olan ilk araştırma olmasıyla da alan
açısından oldukça önemlidir.
YÖNTEM
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Araştırma betimsel bir araştırma niteliğindedir. Dolayısıyla araştırmanın yöntemini tarama
(survey) yöntemi oluşturmuştur. Tarama modeli çok sayıda elemandan oluşan bir evrende, evren
hakkında genel bir yargıya varmak amacıyla, evrenin tümü veya ondan alınacak bir grup, örnek ya da
örneklem üzerinde yapılan tarama düzenlemeleridir (Karasar, 1991). Bu araştırmanın evrenini Bolu ili
sınırları içerisinde yer alan fen lisesi, Anadolu lisesi ve meslek liseleri oluşturmaktadır. Örneklem
“Küme Örnekleme” yöntemi ile seçilmiştir. Örneklem 2 Anadolu lisesi, 2 meslek lisesi ve 1 fen lisesi
olmak üzere toplam 5 okul ve 387 öğrenciden oluşmaktadır. Örnekleme dahil edilen okullar tesadüfi
seçim ile belirlenmiştir.
Araştırmaya katılan öğrencilere ait istatiktiki veriler Tablo 1’de görülmektedir.
Tablo 1. Örneklemde yer alan öğrencilerin demografik özelliklerine ilişkin betimsel istatistikler
Değişken
%
f
Kız
175
40,2
Cinsiyet
Erkek
212
48,7
9
109
25,1
10
89
20,5
Sınıf Düzeyi
11
89
20,5
12
100
23
Meslek Lisesi
136
31,3
Anadolu Lisesi
Okul türü
129
29,7
Fen Lisesi
122
28
Verilerin Toplanması ve Analizi
Öğrencilerin gelecek zaman perspektiflerinin görünümlerini belirlemek için Eren (2007)
tarafından geliştirilen “Gelecek Zaman Perspektif Ölçeği” kullanılmıştır.
Eren (2007) çalışmasında Husman & Shell (2008) tarafından geliştirilen ilgililik
(connectedness), değer (value), genişlik (extension) ve hız (speed) faktörlerinden oluşan Gelecek
Zaman Perspektifi Ölçeği’nin faktöriyel yapısını Türkiye’deki üniversite öğrencilerinin yer aldığı iki
ayrı örneklem üzerinde incelemiştir. Birinci örneklem (n=406) üzerinde uygulanan dört faktörlü
yapının ilgililik (.73) ve değer (.63) boyutları için güvenirlik katsayıları yeterli bulunmuş ancak hız
(.55) ve genişlik (.59) boyutları için hesaplanan güvenirlik katsayılarının yeterli olmadığı
gözlemlenmiştir. Bu nedenle doğrulayıcı faktör analizleri aracılığıyla hem dört faktörlü hem de iki
faktörlü model ayrı bir örneklem üzerinde (n=315) test edilmiş ve iki faktörlü modelin verilerle iyi bir
uyum gösterdiği bulgulanmıştır. Eren’in (2007) çalışması sonucunda, ilgililik ve değer faktörlerinden
oluşan geçerli ve güvenilir bir Gelecek Zaman Perspektifi Ölçeği elde etmiştir (Ek-1).
Elde edilen ölçme aracında, değer faktörü için 7. madde (örn: Uzun erimli amaçlar kısa erimli
amaçlardan daha önemlidir) ve ilgililik faktörü için 7. madde (örn. Gelecek hakkında fazla düşünmem)
bulunmaktadır. İlgililik faktörünü oluşturan maddelerin tümü olumsuz, değer faktörünü oluşturan
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maddelerin tümü ise olumlu maddelerdir. Ölçme aracı “kesinlikle katılıyorum”dan (5)” kesinlikle
katılmıyorum”a (1) uzanan 5’li Likert tipi cevap formatına sahiptir.
Ölçekteki 7 madde olumlu, 7 madde ise olumsuz olarak yer almaktadır. Her bir maddeye
1’den 5’e kadar puan verilmiştir. Böylece bir öğrencinin ölçekten alacağı en düşük puan 14, en yüksek
puan ise 70 olarak belirlenmiştir. Öğrenciler aldıkları puanlara göre sıralanmış, en düşük ve en yüksek
puan aralığı baz alınarak bu aralık üçe bölünmüş ve sonuç olarak öğrenciler gelecek zaman perspektifi
görünümleri bakımından 14-32 puan arası “Düşük”, 33-51 puan arası “Orta” ve 52-70 puan arası
“Yüksek” olarak gruplandırılmıştır.
Öğrencilerin Biyoloji dersi akademik başarılarının tespiti için 2017-2018 eğitim öğretim yılı 1.
Dönemine ait Biyoloji dersi geçme notları kullanılmıştır.
Öğrencilerin okul türleri ve sınıf seviyeleri ile gelecek zaman perspektifleri görünümleri
arasındaki ilişkiyi incelemek için Tek Faktörlü Varyans Analizi (ANOVA), cinsiyetleri ile gelecek
zaman perspektifleri görünümleri arasındaki ilişkiyi incelemek için ise Bağımsız Örneklemler T Testi
istatistiksel yöntemleri uygulanmıştır. Öğrencilerin gelecek zaman perspektifleri görünümleri ile ders
başarıları arasındaki ilişkiyi ortaya koymak için yine Tek Faktörlü Varyans Analizi (ANOVA)
yöntemi kullanılmıştır.
Verilerin Analizi ve Yorumu
Araştırmada yer alan alt problemlerin çözümlenmesinde betimsel istatistik yöntem ve
teknikler kullanılmıştır. Anketlerden elde edilen verilerin analizinde SPSS (Statistical Packet for
Social Studies) 19.0 programı kullanılmıştır. Alt problemlere ilişkin olarak frekans (f), yüzde (%) ve
aritmetik ortalama ( X ) hesaplanmıştır. Sonuçlar p<.05 düzeyinde test edilmiştir. Tek yönlü varyans
analizinin sonucunda p değeri anlamlı çıkanlar için tukey testi hesaplanmıştır.
BULGULAR VE YORUM
1. Öğrencilerin Gelecek Zaman Perspektifi Genel Görünümlerine İlişkin Bulgular
Öğrenciler gelecek zaman perspektifi görünümleri bakımından 14-32 puan arası “Düşük”, 3351 puan arası “Orta” ve 52-70 puan arası “Yüksek” olarak gruplandırılmıştır. Yapılan analizlerde
öğrencilerden 128 tanesinin (% 33,07) “Yüksek GZP” görünümüne sahip olduğu, 155 tanesinin (%
40,05) “Orta GZP” sahip olduğu, 104 tanesinin ise ( % 26,8) ise “Düşük GZP” görünümüne sahip
olduğu görülmektedir. Yapılan gruplandırma sonucunda öğrencilerin Gelecek Zaman Perspektifi
Genel Görünümleri ile cinsiyet, okul türü ve sınıf düzeyi arasındaki ilişki tablo 2’de yer almaktadır.
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Tablo 2. Öğrencilerin Gelecek Zaman Perspektiflerinin Genel Görünümleri
Gelecek
Zaman
Perspektifi
Görünümleri

Cinsiyet
Kız

Erkek

Okul Türü
Meslek
Lisesi

Anadolu
Lisesi

Sınıf Düzeyi
Fen Lisesi

9

10

11

12

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

Düşük

45

25,7

59

27,8

60

44,1

33

25,5

11

9

25

22,9

40

44,9

35

39,3

4

4

Orta

73

41,7

82

38,6

38

27,9

61

47,2

56

45,9

56

51,3

33

37

41

46,1

25

25

Yüksek

57

32,5

71

33,4

38

27,9

35

27,1

55

45,1

28

25,6

16

17,9

13

14,6

71

71

Toplam

175

100

212

100

136

100

129

100

122

100

109

100

89

100

89

100

100

100

Tablo 2 incelendiğinde kız öğrencilerin 57 tanesinin (%32,5) erkek öğrencilerin ise 71
tanesinin ( %33,4) GZP görünümlerinin yüksek olduğu görülmektedir. Kız öğrencilerin 45 tanesinin (
%25,7), erkek öğrencilerin de 59 tanesinin (%27,8) GZP görünümleri düşük olarak göze çarpmaktadır.
Okul türleri açısında baktığımızda meslek lisesi öğrencilerinin 60 tanesinin (%44,1) GZP görünümleri
düşük, Anadolu lisesi öğrencilerinin 61 tanesi ( %61) Orta düzeyde, Fen lisesi öğrencilerinin 55
tanesinin (%45,1) ise yüksek olduğu görülmektedir. Tablo incelendiğinde 9. Sınıf öğrencilerinin 56
tanesinin (%51,3) GZP görünümünün orta düzeyde, 10. Sınıf öğrencilerinin 40 tanesinin (%44,9)
düşük, 11. Sınıf öğrencilerinden 41 tanesinin (%46,1) orta düzeyde ve 12. Sınıf öğrencilerinin 71
tanesinin (% 71) yüksek olduğu görülmektedir.
2. Öğrencilerin Gelecek Zaman Perspektifi Görünümlerine Cinsiyet Faktörünün Etkisi
Öğrencilerin gelecek zaman perspektifi görünümlerine cinsiyet faktörünün etkisini belirlemek
için Bağımsız Gruplar T Testi uygulanmıştır. T testi sonuçları Tablo 3’te görülmektedir.
Tablo 3. Öğrencilerin Gelecek Zaman Perspektifi Görünümlerine Cinsiyet Faktörünün Etkisi
Faktör
Cinsiyet

Test

n

X

S

Kız

175

43,42

13,8

Erkek

212

43,28

14,6

sd

t

p

385

0,1

0,921

Tablo 3 incelendiğinde öğrencilerin gelecek zaman perspektifi görünümlerinin cinsiyete göre
değişmediği görülmektedir ( t(385)=0,1, p>.05). Kız öğrencilerin gelecek zaman perspektifi görünümleri
(X= 43,42) ile, erkek öğrencilerin gelecek zaman perspektifi görünümleri (X= 43,28) arasında anlamlı
bir fark bulunmamaktadır.
3. Öğrencilerin Gelecek Zaman Perspektifi Görünümlerine Okul Türünün Etkisi
Öğrencilerin Gelecek Zaman Perspektifi görünümlerine okul türünün etkisini incelemek için
Tek Faktörlü Varyans Analizi (ANOVA) uygulanmıştır. Tek faktörlü varyans analizi, ilişkisiz iki ya
da daha çok örneklem ortalaması arasındaki farkın arasındaki farkın sıfırdan anlamlı bir şekilde farklı
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olup olmadığını test etmek üzere uygulanır (Büyüköztürk, 2006). Öğrencilerin GZP görünümlerine
okul türünün etkisini gösteren anova sonuçları Tablo 4’te yer almaktadır.
Tablo 4. Öğrencilerin Gelecek Zaman Perspektifi Görünümlerine Okul Türünün Etkisi
Varyansın
Kaynağı
Gruplararası
Gruplariçi
Toplam

Kareler
Toplamı

sd

Kareler
Ortalaması

F

p

Anlamlı Fark

5631,18

2

2815,5

14,834

.00

78884,72
78515,9

384
386

189,8

m-a, a-f,
m-f

Tablo 4 incelendiğinde öğrencilerin gelecek zaman perspektifi görünümleri ile okul türü
arasında istatistiki olarak anlamlı bir fark olduğu görülmektedir ( F(2-384) =14,83, p<.05). Okul türleri
arasındaki farkların hangi okul türleri arasında olduğunu bulmak amacıyla yapılan Scheffe testinin
sonuçlarına göre, fen lisesi öğrencilerinin GZP görünümlerinin Anadolu ve meslek lisesine göre daha
yüksek olduğu (X= 48,25), Anadolu lisesi öğrencilerinin GZP görünümlerinin de (X= 43,40) meslek
lisesine göre (X=38,89) daha yüksek olduğu görülmektedir.
4. Öğrencilerin Gelecek Zaman Perspektifi Görünümlerine Sınıf Düzeyinin Etkisi
Öğrencilerin Gelecek Zaman Perspektifi görünümlerine sınıf düzeyinin etkisini incelemek için
Tek Faktörlü Varyans Analizi (ANOVA) uygulanmıştır. Öğrencilerin GZP görünümlerine sınıf
düzeyinin etkisini gösteren anova sonuçları Tablo 5’te yer almaktadır.
Tablo 5. Öğrencilerin Gelecek Zaman Perspektifi Görünümlerine Sınıf Düzeyinin Etkisi
Varyansın
Kaynağı

Kareler
Toplamı

sd

Kareler
Ortalaması

F

p

Anlamlı Fark

Gruplararası

19650,5

3

6550,1

42,618

.00

9-10, 9-12,
10-12, 11-12

Gruplariçi
Toplam

58865,3
78515,9

383
386

153,6

Tablo 5 incelendiğinde öğrencilerin gelecek zaman perspektifi görünümleri ile sınıf düzeyleri
arasında istatistiki olarak anlamlı bir fark olduğu görülmektedir ( F(3-383) =42,61, p<.05).

Sınıf

düzeyleri arasındaki farkların hangi sınıflar arasında olduğunu bulmak amacıyla yapılan Scheffe
testinin sonuçlarına göre, 12. sınıf öğrencilerinin GZP görünümlerinin (X=54,96) 9, 10 ve 11. Sınıflara
göre daha yüksek olduğu, 9. Sınıf öğrencilerinin GZP görünümlerinin (X= 42,17) 10. Sınıflara göre
daha yüksek olduğu (X= 37,19), 9 ve 11. sınıflar (X=37,89) ile 10 ve 11. sınıflar arasında ise GZP
görünümleri açısından anlamlı bir fark olmadığı görülmektedir.
5. Öğrencilerin Gelecek Zaman Perspektifi Görünümleri ile Biyoloji Ders Başarısı
Arasındaki İlişki
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Öğrenciler gelecek zaman perspektifi görünümleri bakımından 14-32 puan arası “Düşük”, 3351 puan arası “Orta” ve 52-70 puan arası “Yüksek” olarak gruplandırılmıştır. Bu üç gruptaki
öğrencilerin Biyoloji dersi dönem sonu ağırlıklı puanları ele alınarak gruplar arası karşılaştırma
yapılmıştır. Gruplar arasındaki farkın anlamlı olup olmadığını test etmek amacıyla Tek Faktörlü
Varyans Analizi yöntemi kullanılmıştır. Öğrencilerin GZP görünümleri ile Biyoloji ders başarıları
arasındaki ilişkiyi gösteren Tek Faktörlü Varyans Analizi sonuçları Tablo 6’da görülmektedir.
Tablo 6. Öğrencilerin Gelecek Zaman Perspektifi Görünümleri ile Biyoloji Ders Başarıları Arasındaki
İlişki
Varyansın
Kaynağı

Kareler
Toplamı

sd

Kareler
Ortalaması

F

p

Anlamlı Fark

Gruplararası

6729,34

2

3364,6

29,44

.00

düşük-ortayüksek

Gruplariçi

43881,8

384

114,2

Toplam

50611,1

386

Tablo 6 incelendiğinde öğrencilerin gelecek zaman perspektifi görünümleri ile Biyoloji dersi
akademik başarı puanları arasında istatistiki olarak anlamlı bir fark olduğu görülmektedir ( F(2-384)
=29,44, p<.05).

GZP görünümleri arasındaki farkların hangi gruplar arasında olduğunu bulmak

amacıyla yapılan Scheffe testinin sonuçlarına göre Biyoloji dersi akademik başarı puanı yüksek
öğrencilerin aynı zamanda GZP görünümlerinin de yüksek olduğu ( X= 66,75), biyoloji dersi
akademik başarı puanı düşük öğrencilerin aynı zamanda GZP görünümlerinin de düşük olduğu (X=
55,98) görülmektedir.
SONUÇ VE TARTIŞMA
Bu araştırmada Biyoloji dersi alan farklı okul türlerine, cinsiyete ve sınıf düzeylerine sahip
öğrencilerin GZP genel görünümleri ile Biyoloji dersi akademik başarıları arasındaki ilişkiyi ortaya
koymak amacıyla yapılmıştır.
Yapılan analizler neticesinde öğrencilerin GZP görünümleri bakımından “Düşük”, “Orta
Düzey” ve “Yüksek” olarak üç gruba ayrıldığı görülmektedir. Öğrencilerden 128 tanesinin (% 33,07)
“Yüksek GZP” görünümüne sahip olduğu, 155 tanesinin (% 40,05) “Orta GZP” sahip olduğu, 104
tanesinin ise (% 26,8) ise “Düşük GZP” görünümüne sahip olduğu görülmektedir. Yüksek değer
kümesine sahip öğrencilerin okul türlerine göre en yüksek oranı Fen Lisesi öğrencilerinde
görülmektedir. Yüksek değer kümesini oluşturan öğrencilerin belirledikleri amaçları yüksek düzeyde
önemli buldukları, geleceğe yönelik hedefleri ile bugün itibariyle yaptıklarının aynı doğrultuda olduğu
söylenebilir (Özçetin, 2010).
Demografik değişkenler açısından bakıldığında ise öğrencilerin cinsiyetlerinin GZP
görünümlerini etkilemediği, okul türü açısından bakıldığında Fen Lisesi öğrencilerinin GZP
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görünümlerinin Anadolu ve Meslek Lisesi öğrencilerine oranla daha yüksek olduğu, Anadolu Lisesi
öğrencilerinin de Meslek lisesi öğrencilerine oranla GZP görünümlerinin yüksek olduğu ortaya
çıkmıştır. Sınıf seviyesi açısından bakıldığında 12. Sınıf öğrencilerinin GZP görünümlerinin diğer tüm
sınıf seviyelerine oranla daha yüksek olduğu, onun ardından 9. Sınıf öğrencilerinin GZP
görünümlerinin 10 ve 11. Sınıflara oranla daha yüksek olduğu sonucu ortaya çıkmıştır.
GZP görünümleri ile öğrencilerin Biyoloji ders başarıları arasındaki ilişkiye baktığımızda,
GZP görünümü yüksek öğrencilerin Biyoloji ders başarılarının daha yüksek olduğu, GZP görünümü
düşük öğrencilerin Biyoloji ders başarılarının daha düşük olduğu sonuç olarak ortaya konmuştur.
ÖNERİLER
Araştırmadan elde edilen sonuçlar GZP görünümünün bir bireysel değişken olarak ifade
edilmesi gerektiğini belirtmektedir. Öğrencilerin birçok değişkene göre gelecek zaman perspektifleri
farklı olabilmektedir. Bu nedenle tüm öğrencilerin GZP görünümlerinin farklı olduğu varsayımıyla
hareket edilmeli, program oluşturma ve geliştirme çalışmalarında bu farklılık dikkate alınmalıdır.
Araştırmada gelecek zaman perspektifinin sınıf değişkeni bakımından incelendiğinde sabit
olmadığı ve sınıf düzeyleri bakımından farklılaştığı sonucunu ortaya koymuştur. Bunun bir anlamı da
gelecek zaman perspektifinin geliştirilebilir bir özellik olmasıdır. Bu özellik diğer demografik
özelliklerle birlikte değerlendirilerek öğrencilerin belirledikleri kişisel hedeflere ulaşmaları
bakımından önemli bir değişken olarak değerlendirilerek ders başarılarının arttırılmasında
kullanılabilir. Öğrencilerin gelecek zaman perspektiflerini geliştirmesi ve belirlediği hedeflerle dersin
hedefleri arasında bağlantı kurması ve bu bağlantıların anlamlı olması öğrencilerin gelecek hedeflerine
ulaşmaları bakımından önem arz etmektedir. Bu bağlantıların sağlam bir şekilde kurulması amacıyla
eğitim sürecinde farklı metot ve yöntemlerden faydalanılabilir.
Araştırmada öğrencilerin okudukları okul türlerinin gelecek zaman perspektiflerine etki ettiği
görülmektedir. Sonuç olarak meslek lisesi öğrencilerinin gelecek zaman perspektifi görünümleri diğer
liselere oranla daha düşük çıkmıştır. Bu bağlamda meslek lisesi öğrencilerine gelecek hedefleriyle
ilgili amaçlarına ulaşmalarına derslerinin önemiyle ilgili çalışmalar yapılabilir.
Araştırmada ayrıca gelecek zaman perspektifi görünümü yüksek öğrencilerin Biyoloji dersi
akademik başarılarının da yüksek olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Öğrencilerin ders başarılarını
etkileyen elbette ki birçok faktör olabilir. Gelecek zaman perspektifi de bu faktörlerden bir tanesi
olarak değerlendirilip, öğrencilerin gelecek zaman perspektifi görünümlerini arttırmaya yönelik
çalışmalar yapılabilir.
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Araştırmada Biyoloji ders başarısının en yüksek olduğu sınıflar 12. Sınıflar olarak
belirlenmiştir. Bunun nedenlerinden birisi son sınıf öğrencilerinin üniversiteye yönelik çalışmalarının
ve hazırlıklarının olması olabilir. Gelecek zaman perspektifi her sınıf düzeyinde değiştirilebilir ve
olumlu yönde arttırılabilir bir özellik olarak dikkate alınıp ders başarısının arttırılması için önemli bir
değişken olarak kullanılabilir.
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ÖZET
Bu çalışmanın amacı, lise öğrencilerinin çizimlerinde AIDS kavramına ilişkin görüşlerini analiz
etmektir. Çalışma nitel araştırma modeli kapsamında durum çalışması deseni kullanılarak hazırlanmıştır. Amaçlı
çalışma grubu seçilen araştırma toplam 120 lise öğrencisinin katılımıyla hazırlanmıştır. Verilerin toplanmasında
çizme-yazma tekniği kullanılmıştır. Kodlayıcılar arasındaki ortalama güvenirlik % 95 olarak bulunmuştur. Bu
süreçte verilerin analizinde NVivo9.3 programından yararlanılmıştır.
Çalışmada elde edilen verilerin analizi sonunda; oldukça açıklayıcı çizimler tespit edilmiştir. Bu
kapsamda lise öğrencilerinin AIDS kavramıyla ilgili görüşlerinde çizme-yazma tekniğiyle toplam 7 kategori
belirlenmiştir. AIDS kavramına yönelik görüşlerin “AIDS’in duygusal etkisi”, “AIDS’in taşıyıcıları”, “AIDS’in
bulaşma yolları”, “AIDS’in sebepleri”, “AIDS’in vücuttaki sonuçları”, “AIDS’in simgeleri” ve “AIDS’in
belirtileri” gibi kategorilerde yoğunlaştığı tespit edilmiştir. Öğrencilerin özellikle “AIDS’in duygusal etkisi”
kategorisine ait çok fazla görüş belirttikleri tespit edilmiştir. Bu kapsamda ise AIDS olan bireylerin olumsuz
duygu içinde oldukları ve çevrelerinde yaşayan bireylerinde AIDS olan bireylere karşı olumsuz duygu içinde
olduklarını belirtmektedirler. AIDS’e yönelik olarak katılımcıların hiçbir şekilde olumlu düşündükleri bir
kategori tespit edilmemiştir. Sonuç olarak, lise öğrencilerinin çağın vebası olarak belirtilen AIDS konusunda
bilimsel bilginin ötesinde günlük yaşamlarında duydukları bilimsel olmayan bilgilere sahip oldukları
söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: AIDS, çizme-yazma tekniği, kavramsal yapı, nitel analiz

ABSTRACT
The purpose of this study is to analyze the views of high school students on the concept of AIDS in
their drawings. The study was prepared by using a case study design within the qualitative research model. The
research was prepared with the participation of 120 high school students in total. Drawing-writing technique was
used to collect the data. The average reliability between the encoders was found to be 95%. In this process,
NVivo9.3 program was used in the analysis of data.
Quite descriptive drawings have been identified at the end of the analysis of the data obtained in the
study. A total of 6 categories have been determined by the drawing-writing technique in the views of high school
students on the concept of AIDS. The views on the concept of AIDS focus on categories such as "emotional
impact of AIDS", "carriers of AIDS", "ways of transmission of AIDS", "results of AIDS", "symbols of AIDS"
and "symptom of AIDS". It has been determined that students especially express too many opinions about the
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"emotional impact of AIDS" category. In this context, it is stated that the individuals with AIDS are in a negative
feeling and the individuals living in their environment are in a negative feeling against the individuals with
AIDS. No category has been identified in which participants considered the AIDS positive in any way. It has
been determined that there are too many misconceptions of students regarding the causes of AIDS. It is a good
example that many participants indicate that AIDS is caused by bacteria and microbes. As a result, high school
students have non-scientific knowledge of AIDS that they have heard in their daily lives.
Key Words: AIDS, Drawing-Writing Technique, Conceptual Structure, Qualitative Analysis

GİRİŞ
AIDS dünyada milyonlarca insanın yakalanarak mücadele ettiği hastalıklardan biridir. Son
yüzyılda tüm dünyayı tehdit eden ve cinsel yolla bulaşan hastalıkların oranlarının ürkütücü boyutlara
ulaştığı görülebilmektedir. Çünkü HIV virüsü ilk ortaya çıktığı günden günümüze kadar yaklaşık 78
milyon kişi AIDS'e yakalanırken, 35 milyon kişi bu hastalık nedeniyle hayatını kaybetmiştir. AIDS ile
1985’te ilk defa tanışan Türk insanı için Ekim 1985’te Sağlık Bakanlığı tarafından AIDS bildirimi
zorunlu hastalıklar kategorisine dahil edilmiştir (Kıyan, Cengiz & Cengiz, 1993). Cinsel yolla bulaşan
ve yaygın olarak görülen bu hastalık Kazanılmış Bağışıklık Yetmezliği Sendromu yani AIDS
(Acquired Immune Deficicncy Syndrome)’dir. HIV kelimesi, “Human Immunodeficiency Virüs”
kavramının kısaltmasıdır (İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü). Bu ifade, bağışıklık sisteminin
zayıflamasına yol açabilen bir virüs anlamını taşımaktadır. Dolayısıyla HIV, vücudun bağışıklık
sistemine saldıran bir virüsün adıdır.
H (İnsan): Bu özel virüs sadece insanlarda bulunur.
I (İmmün Yetmezlik): Bu virüs bağışıklık sistemini zayıflatır ve vücudu bakteri, virüs veya
diğer mikroplara karşı korumak için işini zorlaştırır.
V (Virüs): Büyümesi ve yayılması için diğer hücreleri devralacak, küçük, enfeksiyona neden
olan bir parçacıktır.
HIV, doğrudan bağışıklık sistemine zarar verir, kişinin direncini azaltarak, normalde hastalık
oluşturmayan organizmalar karşısında daha kolay hasta olmasına neden olur. HIV, vücudun bağışıklık
sistemini, özellikle de T hücreleri olarak adlandırılan CD4 hücrelerine saldıran belirli vücut sıvıları
yoluyla yayılan bir virüstür. Zamanla, HIV bu hücrelerin birçoğunu, vücudun enfeksiyon ve
hastalıklarla mücadele edemeyeceğini yok edebilir. Bu özel hücreler, bağışıklık sisteminin
enfeksiyonlara karşı savaşmasına yardımcı olur. Tedavi edilmeyen HIV, vücuttaki CD4 hücrelerinin
(T hücreleri) sayısını azaltır. Bağışıklık sistemindeki bu hasar, vücudun enfeksiyonları ve diğer bazı
hastalıklarla savaşmasını zorlaştırır. Bu noktada, HIV AIDS'e ilerler. HIV taşıyan insanlar “HIV
pozitif ” veya “HIV enfeksiyonlu” olarak adlandırılır. AIDS ise; “Acquired Immunodeficiency
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Syndrome” (Edinilmiş Bağışıklık Yetersizliği Sendromu) kelimelerinin kısaltması olup HIV
enfeksiyonunun ilerlemiş ve hastalık belirtileri başlamış şekline verilen isimdir. Genellikle, HIV ve
AIDS kavramlarının aynı anlama geldiği düşünülmektedir. Ancak HIV, bir kişiyi enfekte eden
virüstür. AIDS, vücudun bağışıklık sistemi hasar gördüğünde, HIV enfeksiyonunun ileri aşamasıdır.
A (Kazanılmış): Enfeksiyon, bir başkasının vücut sıvılarından, genellikle kan veya sperm gibi
cinsel sıvılardan HIV'e maruz kaldıktan sonra enfekte eder. HIV, hamilelik, doğum ve doğum ve
emzirme döneminde anneden bebeğe geçebilir. Ancak genetik bir hastalık değildir.
I (İmmüno): Bağışıklık sisteminin hücrelerini ve organlarını (vücudun enfeksiyonlarla savaşan
sistemi) etkiler.
D (Yetersizlik): Vücudun bağışıklık sistemi, diğer enfeksiyonlar ve bazı kanserler için risk
oluşturur.
S (Sendrom): Belirli bir hastalıkta yaygın olan birçok semptom.
AIDS, HIV virüsü bağışıklık sistemini zayıf hale getirdikten sonra ortaya çıkan hastalıklar
tablosudur (Pozitif Yaşam Derneği, 2018). Bağışıklık hücreleri (beyaz kan hücreleri) o kadar azdır ki,
artık ciddi enfeksiyonlar ve bazı kanser türleri ile savaşamazlar. AIDS'li kişiler genellikle kritik
derecede hastadır ve ölümü önlemek için tıbbi tedaviye ihtiyaç duyarlar. Dolayısı ile HIV ve AIDS
teknik olarak farklı kavramlardır.
Bugün en uygun şartlarda uygulanan tedavi yöntemleri ile AIDS/HIV hastalığında iyileşme
mümkün olmadığından, en etkili yöntem insanların bu hastalıktan kendilerini korumasıdır (Babacan,
1986; Sağlık Bakanlığı, 2001; Ünal, Saatçi & Başer, 1997). Hastalığın en yaygın olduğu 15-24 yaş
grubundaki gençlerin ciddi risk altında olduğu belirtilmektedir (Kadıoğlu, 2002; Özcebe ve diğerleri,
2004; Rotheram-Borus ve diğerleri, 2000; St. Lawrence ve diğerleri, 2002). Süreçte en önemli
çözümün, geleceğin bireyleri olacak olan lise öğrencilerinin nitelikli bilgilerle bilişsel yapılarını
oluşturabilmekten geçtiği söylenebilir. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de AIDS’in gençler
arasında oldukça yaygın olduğu, dolayısıyla AIDS’le mücadelede gençlere önemli görevler düştüğü
bir gerçektir. Gençlerin sorumluluklarını yerine getirebilmeleri için de AIDS hakkında yeterli bilgiye
sahip olmaları oldukça önemlidir.
HIV’ın en önemli bulaşma yolu korunmasız yapılan cinsel temastır. Ayrıca kanda virüsün
yoğun miktarda bulunması nedeni ile virüsü taşıyan kişilerden alınmış kan ve kan ürünleri ile hastalık
bir başkasına bulaşabilmektedir. 1985 yılında HIV’a karşı yapılan antikor testlerinin bulunması ile
dünyanın her yerinde kan ve kan ürünlerinin hastaya verilmeden önce HIV yönünden test edilmesi
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zorunlu bir hale getirilmiştir. Ülkemizde 1987 yılından beri tüm kan ve kan ürünlerine antikor testi
yapıldıktan sonra hastaya verilmektedir.
HIV, deriyi delen aletler (ilaç enjektörleri, traş bıçağı, dövme iğneleri veya sünnet aletleri gibi)
yoluyla da bulaşabilmektedir. HIV gebelik süresince, doğum sırasında ve emzirme ile de bebeğe
geçebilmektedir.
HIV’ın enfekte olabilmesi için birçok etken olmasına karşın; dokunmak, el sıkışmak, sarılmak,
aynı yerde oturmak, aynı saunayı, havuzu, banyoyu, tuvaleti paylaşmak, aynı tabağı, bardağı, çatalı,
kaşığı kullanmak, aynı giysileri giymek, telefon kulaklığı, gözyaşı, ter, tükürük, sivrisinek, böcek, arı
sokması ile HIV bulaşmamaktadır (Tümer, 2017).
İlk vakaların görüldüğü Kuzey Amerika ve Avrupa ülkelerinde 1994 yılından beri her yıl tanı
konan yeni vaka sayıları bir önceki yıldan fazla değil iken, Hindistan ve Afrika gibi ekonomik
seviyeleri düşük ülkelerde vaka sayıları katlanarak artmaktadır. Bu farklılığın esas nedeninin
eğitimden kaynaklandığı düşünülmekte olup gelişmiş ülkeler etkin eğitim programları ile hastalığı ve
korunma yollarını halkına öğretebilmeyi başarabildiği söylenebilir.

Şekil 1. T.C Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü AIDS/HIV İstatistikleri.
http://www.klimik.org.tr/wp-content/uploads/2017/10/T%C3%9CRK%C4%B0YE%E2%80%99DE-HIV-AIDSY%C3%9CR%C3%9CT%C3%9CLEN-H%C4%B0ZMETLER-AYLA-AYDIN.pdf sayfasından erişilmiştir.

AIDS’in bireylerde görülme yaşı düşünüldüğünde bu konudaki farkındalığın ve eğitimin
önemi bir kat daha artmaktadır. Vakaların görülme yaşı incelendiğinde, bireylerin bilgilendirilmesinin
15 yaşından itibaren yapılmasının uygun olduğu görülmektedir. Bu yaş grubu da ülkemizde lise
öğrencilerini kapsamaktadır. Dolayısı ile lise öğrencilerinin AIDS kavramına ilişkin bilişsel
yapılarının belirlenmesi, hem birey hem de toplum sağlığı açısından daha önemli hale gelmektedir.
Öğrencilerin AIDS konusundaki bilişsel yapılarının belirlenmesinde kullanılabilecek birçok yöntem ve
teknik ilgili literatürde yer almaktadır. Bu tekniklerden çizme-yazma tekniği, gizli kalmış düşünce,
anlama, tutum ve bilişsel yapıyla ilgili görsel imajı ortaya çıkarmayı amaçlayan doğal ve yüksek
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nitelikli veriler elde edilmesi açısından oldukça yararlıdır. Bu araştırmayla, lise öğrencilerinin AIDS
kavramını bilişsel yapılarında nasıl kavramsallaştırdıklarını tespit etmek amaçlanmıştır.
Araştırmanın Amacı
Bu çalışmanın amacı, lise öğrencilerinin çizimlerinde AIDS kavramına ilişkin görüşlerini
analiz etmektir.
YÖNTEM
Araştırmanın Modeli
Bu araştırmada, nitel araştırma modeli kapsamında durum çalışması deseni kullanılmıştır.
Durum çalışması, bir olguyu bulunduğu doğal gerçek yaşam çerçevesi içinde belirleyen, durumları çok
yönlü, sistemli ve derinlemesine inceleyen bir araştırma desenidir. Durum çalışmasında verilerin
olabildiğince ayrıntılı, doğrudan ve mümkün olduğunca katılımcıların ifadeleriyle desteklenerek
sunulması oldukça önemlidir. Bu çalışmada da veriler mümkün olduğunca detaylı analiz edilmiş,
uygun bölümlerde hem çizimlerden hem de yazımlardan örnekler verilmiştir (McMillan, 2000; Punch,
2005; Yıldırım & Şimşek, 2011; Yin 2003).
Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubunu Ankara’daki bir lisede eğitim alan farklı sınıflardaki toplam
120 öğrenci oluşturmuştur. Öğrencilerin seçiminde çalışmaya gönüllü katılmak istemek,
araştırmacının kolay ulaşabilirliği, mümkün olduğunca sosyal ve fen şubelerinde kayıtlı öğrencilerin
katılımının sağlanması gibi kriterler dikkate alınarak amaçlı çalışma grubu seçilmiştir. Bu nedenle
amaçlı çalışma grubu seçiminde karşılaşılabilecek problemler (Given, 2008; Knight ve diğerleri, 2013)
en aza indirilmeye ve araştırma sürecinde etkilenilmemeye çalışılmıştır.
Veri Toplama Aracı
Araştırma verileri çizme-yazma tekniğiyle toplanmıştır (Cetin ve diğerleri, 2013; Kalvaitis &
Monhardt, 2012; Nyachwayaa ve diğerleri, 2011;Shepardson ve diğerleri, 2007). Bu teknik
kavramlarla ilgili gizli kalmış düşünce, anlama, tutum ve bilişsel yapıyla ilgili görsel imajı ortaya
çıkarmayı amaçlayan doğal ve yüksek nitelikli veriler elde edilmesi açısından oldukça yararlıdır.
Çalışmada katılımcıların “AIDS kavramıyla ilgili bildiklerinizi şekille anlatınız?” sorusuna görüşlerini
detaylıca ifade etmeleri istenmiştir. Şekil 1, Şekil 2 ve Şekil 3’de çizme-yazma tekniğine ait
katılımcıların farklı örneklerine yer verilmiştir. Örneklerde de görüldüğü gibi, öğrencilerin hem çizim
yaptıkları hem de yazarak konuyu anlattıkları veya sadece tekniklerden birini kullanarak görüşlerini
belirttikleri tespit edilmiştir.
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Şekil 1: K9’e ait cevap kâğıdı

Şekil 2: K62’e ait cevap kâğıdı

Şekil 3: K48’e ait cevap kâğıdı

Verilerin Analizi
Verilerin analizine başlamak için öncelikle öğrencilerin cevap kâğıtları 1’den 120’ye kadar
numaralandırılmıştır.

Bu

çalışmada

verilerin

değerlendirilmesinde

içerik

analizi

yöntemi

kullanılmıştır. İçerik analizinde temel amaç, verileri açıklayabilecek kavramlara ve ilişkilere
ulaşmaktır. Birbirine benzeyen veriler belirli kavramlar ve kategoriler çerçevesinde bir araya
getirilerek okuyucunun anlayabileceği biçimde düzenleyerek yorumlanır (Bilgin, 2006; Lichtman,
2010; Stemler, 2001; Wimmer & Dominick, 2000). Bu çalışma, öğrencilerin AIDS kavramı
konusundaki çizim-yazımları içerik analiziyle birbirine benzeyen veriler belirli kategoriler
çerçevesinde bir araya getirilerek düzenlenmiştir. Bu süreçte verilerin analizinde NVivo9.3
programından yararlanılmıştır.
Verilerin değerlendirilmesi ve yorumlanması süreci toplam on bir aşamada yapılmıştır.
Bunlar; (1) kağıtların incelenme aşaması, (2) uygun olmayan kağıtları eleme aşaması, (3) tekrar
derleme aşaması, (4) kağıtların 1’den 120’ye kadar numaralandırılması aşaması, (5) çizim-yazımların
incelenmesi aşaması, (6) kategori geliştirme aşaması, (7) çizim-yazımların kategorilere dağılımı
aşaması (8), geçerlik ve güvenirlik aşaması, (9) elde edilen çizim- yazımların frekanslarının
hesaplanması aşaması ve (10) verilerin yorumlanması aşaması ve (11) bilişsel modelin oluşturulma
aşamasıdır.
Çizme-yazma tekniğinde, öğrencilerin çizim yeteneğinin değerlendirilmesinin ötesinde (Reiss
ve diğerleri, 2002), AIDS kavramıyla ilgili bilişsel düzeyini ifade edebilmesi dikkate alınmıştır.
Öncelikle AIDS kavramıyla ilgili ortaya koydukları çizimleri seviyelere göre analiz edilmiştir. Bu
seviyelerin belirlenmesinde veriler seviye 1’den seviye 5’e kadar gruplandırılmıştır. Bu gruplandırma
literatürde yer alan çalışmalardan oluşturulan seviye tespit tablosuyla yapılmıştır (Bartoszeck,
Machado & Amann-Gainotti, 2008; Cinici, 2013; Reiss & Tunnicliffe, 2001) (Tablo 1).
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Tablo 1. Lise öğrencilerinin AIDS kavramı konusundaki bilişsel yapılarının çizimleriyle
değerlendirilmesi için oluşturulan seviye grupları
Seviyeler
Seviye 1
Seviye 2
Seviye 3
Seviye 4
Seviye 5

Çizim
Çizim yok
Temsili olmayan-karikatür çizimler
Alternatif kavramlar içeren çizimler
Kısmen doğru çizimler
Kapsamlı çizimler

Çizme-yazma tekniğinde AIDS’le ilgili çizimlere örnekler katılımcı numarası belirtilerek
bilişsel seviyelere göre, örneğin: K1 ve K7 olarak belirtilmiştir.
Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Araştırma sonuçlarının geçerliğini sağlamak amacıyla üç önemli süreç gerçekleştirilmiştir:
Bunlar;
(1) Verilerin kodlanması ve veri analiz süreci kapsamında kavramsal kategoriye nasıl
ulaşıldığıyla ilgili yapılanlar detaylı bir şekilde açıklanmıştır (Hruschka ve diğerleri, 2004; Daymon ve
Holloway, 2003),
(2) Araştırmada elde edilen kategorilerin her biri için katılımcıların görüşlerinden örneklere
yer verilmiştir (Roberts & Priest, 2006; Wiersma & Jurs, 2005) ve
(3) Yorumlarda ilgili araştırmalar arası tutarlılık sağlanmaya çalışılmıştır (Ratcliff, 1995).
Araştırmanın güvenirliğini sağlamak içi veri analizinin güvenirliği; [Görüş birliği / (Görüş
birliği + Görüş ayrılığı) x 100] formülü kullanılarak hesaplanmıştır (Miles & Huberman, 1994).
Kodlayıcılar arasındaki ortalama güvenirlik % 95 olarak bulunmuştur.
BULGULAR
Bu bölümde veriler analiz edilerek tablolaştırılmıştır. Öncelikle çizimler-yazımlar analiz
edilirken sonrasında bilişsel seviyelere göre çizimlere ait veriler analiz edilmiştir. Kodlar
tablolaştırılırken tekrarlanma sıklığı dikkate alınmış ve kategoriler tekrarlanma sıklığı değerlerine göre
büyükten başlayarak sıralanmıştır.
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Tablo 2. AIDS kavramıyla ilgili çizme-yazma tekniğiyle elde edilen kategori ve kodlara ait bulgular
Kategoriler

1. AIDS’in duygusal etkisi

2. AIDS’in taşıyıcıları

3. AIDS’in bulaşma yolları

Kodlar
Üzgün insan figürleri
Kırık kalp şekilleri
Ölümcül olmak
Pişmanlık
Psikolojik sorunlar
İnsanlardan nefret etmek
Bunalmak ve intiharı düşünmek
Dayanılmaz acı
Hayattan kopukluk
Kızgın bir anne
Ağlayan bir çocuk
Bölünmüş aileler
Hastalık öncesi/ Hastalık sonrası aynı
kişiye ait yüz şekli
Pişmanlık
Hastalığı bulaştırma psikolojisi
Soyutlama
Bencillik
Hayatı kararmak
Kılıç-kalkan oyunu gibi
Durmuş kalp atış görüntüsü
Zincire bağlanmış insanlar
Kötü insan
İnsanlar arasındaki duvar/bölme
Tek çaresi ölüm olan hastalık
24 çeşit kavramın tekrarı Toplam =
Erkek
Kadın
AIDS’li insan
Çocuk
Anne
Baba
Hayat kadını
Sağlık görevlisi
8 çeşit kavramın tekrarı Toplam=
Kan yoluyla
Cinsel ilişki
Enjektör vb gibi sağlık malzemeleri
Erkekten karısına/ Kadından kocasına
geçer
Anneden bebeğe geçer
Tıraş aletleri
Damar
Öpüşmek
Açık yara
Vücut salgısı
Aynı eşyaları kullanmak, birlikte aynı
sigarayı içmek
11 çeşit kavramın tekrarı Toplam=
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Tekrarlanma sıklığı
103
100
100
76
70
70
70
65
63
63
63
63
47
40
40
39
39
37
21
13
9
7
5
4
1207
78
65
60
60
60
60
11
3
397
89
80
71
13
10
5
5
3
1
1
1
279
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4. AIDS’in sebepleri

5. AIDS’in vücuttaki sonuçları

6. AIDS’in simgeleri

7. AIDS’in genel sonuçları

Virüs
Hücre
Bağışıklık sistemi çökmesi
Mikrop
Bakteri
5 çeşit kavramın tekrarı Toplam=
Bağışıklık sisteminin çökmesi
Aşırı zayıflamak
Hastanede yatmak ve tedavi görmek
Vücutta iyileşmeyen yaraların çıkması
Kolu bacağı kesilmiş insanlar
Acı / ağrı hissetmek
Serumların takılması
Sürekli ilaç kullanılmasının gerekmesi
8 çeşit kavramın tekrarı Toplam=
HIV yazısı
AIDS yazısı
Kırmızı kurdele
3 çeşit kavramın tekrarı Toplam=
Ölüm
Mezar taşı
Tabut
Tehlikeli insanlar
Mutsuz insanlar
Sağlık harcamalarının artması
6 çeşit kavramın tekrarı Toplam=
65 çeşit kavramın tekrarı Toplam=2543

58
50
47
45
27
227
58
50
41
39
12
10
7
3
220
56
36
17
109
39
27
13
11
11
3
104

Tablo 2’de görüldüğü gibi, AIDS kavramına ait çizim-yazım bulguları toplam 7 kategori
altında toplanmıştır. Bu kategorilerin “AIDS’in duygusal etkisi”, “AIDS’in taşıyıcıları”, “AIDS’in
bulaşma yolları”, “AIDS’in sebepleri”, “AIDS’in vücuttaki sonuçları”, “AIDS’in simgeleri” ve
“AIDS’in genel sonuçları” şeklinde sıralandığı belirlenmiştir. Öğrencilerin en fazla AIDS’in duygusal
etkisi yönünde görüş belirttikleri (f=1207) ve bununla ilişkili olarak üzgün insan figürleri çizdikleri ve
bunu ifade ettikleri belirlenmiştir. Diğer taraftan kadın ve erkek figürlerini oldukça fazla çizdikleri ve
AIDS’e ait virüs şeklini, mezar, tabut, durmuş kalp …vb şekillerle ifade ettikleri tespit edilmiştir.
Tablodan da anlaşıldığı gibi, öğrencilerin AIDS kavramıyla ilgili akademik bilgilerinin ötesinde farklı
kaynaklardan öğrendikleri yetersiz bilgilerle AIDS olan insanların duygusal durumlarına ait olumsuz
görüşlerini ifade ettikleri söylenebilir.
“AIDS’in duygusal etkisi”, kategorisinde en fazla Üzgün insan figürleri, Kırık kalp şekilleri ve
Ölümcül olmak kavramları ifade edilirken,
“AIDS’in taşıyıcıları”, kategorisinde en fazla Erkek, Kadın, AIDS’li insan, Çocuk, Anne,
Baba kavramları ifade edilmiş,
“AIDS’in bulaşma yolları”, kategorisinde en fazla Kan yoluyla, Cinsel ilişki, Enjektör vb gibi
sağlık malzemeleri kavramları ifade edilmiş,
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“AIDS’in sebepleri”, kategorisinde en fazla Virüs, Hücre, Bağışıklık sistemi çökmesi vurgusu
kavramları ifade edilmiş,
“AIDS’in vücuttaki sonuçları”, kategorisinde en fazla Bağışıklık sisteminin çökmesi, Aşırı
zayıflamak, Hastanede yatmak ve tedavi görmek kavramları ifade edilmiş,
“AIDS’in simgeleri” kategorisinde en fazla HIV yazısı, AIDS yazısı, Kırmızı kurdele
kavramları ifade edilmiş,
“AIDS’in genel sonuçları”, kategorisinde en fazla Ölüm, Mezar taşı, Tabut kavramları ifade
edilmiştir.
Diğer taraftan öğrencilerin AIDS kavramıyla ilgili çizim-yazımlarına ait analizler ilgili
seviyeler altında Tablo 3’de sunulmuştur.
Tablo 3. AIDS kavramına ait çizim-yazım bulgularının bilişsel seviyelere göre analizi
Seviyeler

Çizim örnekleri

Seviye 1:
Çizimi olmayanlar
n= 27 (%22.50)

K19

K26

Seviye 2:
Temsili olmayan çizimler
n=60 (%50.00)

K24

K30

K37

K64

Seviye 3:
Alternatif kavramları içeren
çizimler n=19 (%15.83)
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Seviye 4:
Kısmi çizimler
n=14 (%11.66)

K63
Seviye 5:
Kavramsal temsili çizimler
n=0

K37
Çizim yapılmamıştır

Tablo 3’e göre, AIDS kavramına ait öğrencilerin çizimleri 5 seviye altında analiz edilmiştir
(Bartoszeck ve diğerleri, 2008; Cinici, 2013; Reiss ve Tunnicliffe, 2001). AIDS kavramıyla ilgili elde
edilen çizimlerin çizimi olmayanlar (27-%22.50), temsili olmayan çizimler (60-%50.00), alternatif
kavramları içeren çizimler (19-%15.83), kısmı çizimler (14-%11.66) belirlenirken, öğrencilerin
kavramsal temsili çizimler yapamadıkları belirlenmiştir. Belirlenen seviyelerde yer alan çizimler
öğrencilerin yaklaşık 1/2’lik bir bölümünün AIDS kavramıyla ilgili bilişsel yapılarını temsili olmayan
çizimlerle, karikatür çizimlerle, akademik vurgusu olmayan vb çizimlerle ifade ettiklerini
göstermektedir. Bu çizimler öğrencilerin AIDS’le ilgili kavramsal yapılarını eksik ve hatalı alternatif
kavramlarla kişiselleştirdikleri belirlenmiştir. Öğrencilerin hiçbirinin kavramsal temsili çizim
yapamamaları bu durumu netleştirmektedir. Çünkü bu noktada öğrencilerin hiçbirinin akademik vurgusu
olan virüs şekli çizemediği ve AIDS hastalığına sebep olan faktörleri açıklayamadığı belirlenmiştir.
SONUÇ VE TARTIŞMA
Bu çalışmanın amacı, lise öğrencilerinin çizimlerinde AIDS kavramına ilişkin görüşlerini
analiz etmektir. Bu kapsamda öğrencilerin çizimlerinde ve çizimlerini destekleyen yazımlarında AIDS
kavramına ilişkin görüşleri belirlenmiştir. Bu kapsamda öğrenci görüşlerinin pek çok kategoride
dağılım gösterdiği belirlenmiştir. Öğrencilerin AIDS kavramına ait çizimleri ve çizimlerini
destekleyen yazımları toplam 7 kategori altında toplanmıştır. Bu kategorilerin “AIDS’in duygusal
etkisi”, “AIDS’in taşıyıcıları”, “AIDS’in bulaşma yolları”, “AIDS’in sebepleri”, “AIDS’in vücuttaki
sonuçları”, “AIDS’in simgeleri” ve “AIDS’in genel sonuçları” şeklinde sıralandığı belirlenmiştir.
Öğrencilerin en fazla AIDS’in duygusal etkisi yönünde görüş belirttikleri (f=1207) ve bununla ilişkili
olarak üzgün insan figürleri çizdikleri ve bunu ifade ettikleri belirlenmiştir. Diğer taraftan kadın ve
erkek figürlerini oldukça fazla çizdikleri ve AIDS’e ait virüs şeklini, mezar, tabut, durmuş kalp …vb
şekillerle ifade ettikleri tespit edilmiştir. Öğrencilerin AIDS kavramıyla ilgili akademik bilgilerinin
ötesinde farklı kaynaklardan öğrendikleri yetersiz bilgilerle AIDS olan insanların duygusal
durumlarına ait olumsuz görüşlerini ifade ettikleri söylenebilir. Mağden ve diğerleri (2003) yaptıkları
araştırmada, öğrencilerin çoğunluğunun H1V/AIDS konusunda bilgi sahibi olduklarını ancak
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öğrencilerin %26.8’i HIV/AIDS’li kişilerin toplumdan uzaklaştırılması /izole edilmesi gerektiğini
belirtirken, %49.58'inin AIDS etkeni virüsün denize girmekle, el sıkışmakla, %48.47’sinin yanaktan
öpmekle, %64.02’sinin ise bardak, çatal vb. ortak kullanımı ile bulaşacağını düşündüklerini
belirtmektedir. Bu araştırma sonucunda da belirlendiği gibi, öğrencilerin AIDS konusundaki
bilgilerinin akademik bilgilerden çok yetersiz bilgiler olduğu tespit edilmiştir.
Bu kapsamda belirlenen 7 kategoride en fazla tekrar değerine sahip çoğu kavramdan da AIDS
konusunda öğrencilerin yeterli bilgiye sahip olmadıkları görülebilmektedir. Örneğin;
“AIDS’in duygusal etkisi”, kategorisinde en fazla Üzgün insan figürleri, Kırık kalp şekilleri ve
Ölümcül olmak kavramları ifade edilirken,
“AIDS’in taşıyıcıları”, kategorisinde en fazla Erkek, Kadın, AIDS’li insan, Çocuk, Anne, Baba
kavramları ifade edilmiş,
“AIDS’in bulaşma yolları”, kategorisinde en fazla Kan yoluyla, Cinsel ilişki, Enjektör vb gibi
sağlık malzemeleri kavramları ifade edilmiş,
“AIDS’in sebepleri”, kategorisinde en fazla Virüs, Hücre, Bağışıklık sistemi çökmesi vurgusu
kavramları ifade edilmiş,
“AIDS’in vücuttaki sonuçları”, kategorisinde en fazla Bağışıklık sisteminin çökmesi, Aşırı
zayıflamak, Hastanede yatmak ve tedavi görmek kavramları ifade edilmiş,
“AIDS’in simgeleri” kategorisinde en fazla HIV yazısı, AIDS yazısı, Kırmızı kurdele
kavramları ifade edilmiş,
“AIDS’in genel sonuçları”, kategorisinde en fazla Ölüm, Mezar taşı, Tabut kavramları ifade
edilmiştir.
Diğer taraftan öğrencilerin AIDS kavramıyla ilgili çizim-yazımlarına ait analizler ilgili
seviyeler altında analiz edilmiştir. AIDS kavramıyla ilgili elde edilen çizimlerin çizimi olmayanlar
(27-%22.50), temsili olmayan çizimler (60-%50.00), alternatif kavramları içeren çizimler (19%15.83), kısmı çizimler (14-%11.66) belirlenirken öğrencilerin kavramsal temsili çizimler
yapamadıkları belirlenmiştir. Belirlenen seviyelerde yer alan çizimler öğrencilerin yaklaşık 1/2’lik bir
bölümünün AIDS kavramıyla ilgili bilişsel yapılarını temsili olmayan çizimlerle, karikatür çizimlerle,
akademik vurgusu olmayan vb çizimlerle ifade ettiklerini göstermektedir. Bu çizimler öğrencilerin
AIDS’le ilgili kavramsal yapılarını eksik ve hatalı alternatif kavramlarla kişiselleştirdikleri
belirlenmiştir.

Öğrencilerin

hiçbirinin

kavramsal

temsili

çizim

yapamamaları

bu

durumu

netleştirmektedir. Çünkü bu noktada öğrencilerin hiçbirinin akademik vurgusu olan virüs şekli
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çizemediği, AIDS hastalığına sebep olan faktörleri akademik olarak detaylıca açıklayamadığı vb
belirlenmiştir.
Sonuç olarak; özellikle hayat bilgisi, fen bilgisi, biyoloji, sağlık bilgisi vb gibi derslerde AIDS
konusunda öğrencilerin yaşına uygun bilgiler verilmelidir. Bu bilgiler verilirken öğrencilere yanlış
bilgiler düşünmelerine sebep olmayacak şekilde ne zaman, nasıl ve neden hangi faktörlere dikkat
edilmesi gerektiği açıklanmalıdır. Okulda AIDS konusunda doğru bilgileri öğrenen öğrenciler
sayesinde onların aileleri sayesinde toplumu da eğitmiş olacağızdır. Böylece çağın vebası olarak
nitelendirilen AIDS konusunda bilinçli bir toplum olabiliriz.
Konuyla ilgili mutlaka bilgilendirici broşürler hazırlanarak öğrencilere dağıtılmalıdır.
Okullarda AIDS başta olmak üzere diğer bulaşıcı hastalıklar konusunda seminerler
düzenlenmelidir. Bu konuda okul müdürleri ve sağlık bakanlığı işbirliği halinde olabilirler.
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ÖZET
Bu çalışmanın amacı, 12. sınıf öğrencilerinin mikroskopla ilgili çizimlerini bilişsel seviyelere göre
tespit etmektir. Bu çalışma nitel araştırma modelinde ve fenomolojik desende hazırlanmıştır. Çalışma 12. sınıf
öğrencilerinden 64’ünün katılımıyla hazırlanmıştır. 12. sınıf öğrencilerinin seçiminde ölçüt örnekleme
yöntemiyle amaçlı örneklem seçimi yapılmıştır. Verilerin toplanmasında veri çeşitlemesi yapılması amacıyla
çizim ve yazım tekniğinden yararlanılmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır.
Araştırmanın güvenirliği; [Görüş birliği / (Görüş birliği + Görüş ayrılığı) x 100] formülü kullanılarak
hesaplanmıştır. Bu formülle kodlayıcılar arasındaki ortalama güvenirlik değeri % 92 olarak bulunmuştur.
Verilerin analizi sonuçlarına göre, 12. sınıf öğrencilerinin mikroskopla ilgili yeterli bilimsel bilgiye
sahip olmadıkları ve nitelikli çizimler yapamadıkları belirlenmiştir. Bu kapsamda çizimleri toplam beş bilişsel
seviye kapsamında analiz edilmiştir. 14 öğrencinin hiçbir çizim yapmadıkları belirlenirken, sadece toplam dört
öğrencinin kavramsal temsili çizimler yaptıkları ve öğrencilerin çoğunluğunun temsili olmayan-karikatür
tarzında çizimler yaptıkları belirlenmiştir. Öğrencilerin mikroskop kavramıyla ilgili kavramsal yapılarının en
fazla mikroskobun karikatürize edildiği genel şematik yapısında ve mikroskobun bölümleri çizimlerinde
yoğunlaştığı anlaşılmaktadır. 12. sınıf öğrencilerinin mikroskop kavramıyla ilgili temel yapılar konusunda
kavram kargaşasına sahip oldukları tespit edilmiştir. 12. sınıf öğrencilerinin mikroskopla ilgili temsili olmayan
çizimler yapmış olmaları mikroskop kavramı konusuyla ilgili kavramsal yapılarının yeterli olmadığının
göstergelerinden biri olarak değerlendirilebilir. Ayrıca öğrencilerin mikroskop kavramını açıklamak amacıyla en
fazla “Gözle göremediğimiz kadar küçük nesneleri görebilmek amacıyla kullandığımız teknolojik araç”
ifadesiyle mikroskobu tanımladıkları belirlenmiştir. Genel anlamda 12. sınıf öğrencilerinin mikroskop
kavramıyla ilgili yeterli düzeyde bilimsel bilgiye sahip olmadıkları söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: 12. sınıf öğrencileri, biyoloji eğitimi, mikroskop, bilişsel seviye

ABSTRACT
The purpose of this study is to identify the 12th grade students' drawings on the concept of
"Microscope" according to cognitive levels. This study was prepared by using a phenomenology design within
the qualitative research model. The study was prepared with the participation of 64 of the 12th grade students. In
the selection of the 12th grade students, purposive sample selection was made by sampling method. Drawingwriting technique was used to collect the data. Content analysis was used in the analysis of the data. The
reliability of the research was calculated using the [Consensus/ (Consensus+ Divergence) x 100] formula. The
average reliability between the encoders was found to be 92%.
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According to the results of the analysis of data, it has been determined that 12th grade students do not
have enough scientific knowledge about the microscope and cannot make qualified drawings. In this context, the
drawings were analyzed within a total of five cognitive levels. When 14 students did not make any drawings, on
the other hand; it was determined that only a total of 4 students made conceptual and representative drawings
and most of the students made non-representative drawings like caricature figures. It is understood that the
conceptual structures of the students about the concept of the microscope mostly concentrate on the general
schematic structure of the microscope and microscopic sections. It has been determined that the 12th grade
students have conceptual confusion about basic structures related to the concept of microscope. The fact that the
students have made non-representative drawings about the microscope can be evaluated as one of the indicators
that students’ conceptual structures are not sufficient about microscope. It has been also determined that students
mostly use the expression "the technological tool we use to see objects as small as we cannot see" to describe the
concept of microscope. In general, it can be said that 12th grade students do not have enough scientific
knowledge about the concept of microscope.
Key Words: The 12th Grade Students, Biology Education, Microscope, Cognitive Level

GİRİŞ
Bilim ve teknoloji birbirini tamamlayan iki farklı disiplindir. Bilimsel çalışmalar teknolojiye
uygulanıp, teknolojide yeni gelişmelere olanak sağladığı gibi, teknolojide meydana gelen yenilikler
bilimsel çalışmaları yönlendirmektedir. Teknoloji bilime, buluş yapmak amacı ile takım, malzeme ve
makine sağlamaktadır. Bilim ise, daha üst düzeye erişmek için mevcut teknolojiyi kullanmaktadır
(Doğan, 1983). Eğitim sisteminde teknolojinin üretmiş olduğu araç ve gereçlerden yararlanılan
öğrenme ortamlarından en önemlisi laboratuvarlardır. Laboratuvarlar, bilimsel araştırmaların,
deneylerin ve ölçümlerin kontrollü bir şekilde yapılabilmesine ve yapılan bu bilimsel araştırmaların,
deneylerin, kontrollü ölçümlerin geliştirilmesine olanak veren çalışma ortamlarıdır (Çilenti, 1985).
Fen eğitiminde laboratuvara çok önemli bir rol verilmiş ve fen öğretiminde laboratuvarların rollerinin
ve öneminin ne olduğu konusu birçok araştırmacının ilgisini çekmiştir (Ekici, 2003, 2010; Hodson,
1990; Hoffstein ve Lunetta, 1982; Tamir, 1977). Laboratuvarlarda bilimsel ve teknik araştırmalar için
alana özgü bir takım araç ve gereçler yer almaktadır ki bunların en önemlilerinden biri mikroskoptur.
Mikroskop kelimesi Latince; “micros” (küçük) ve skopein (bakmak) kelimelerinin
birleştirilmesinden meydana gelmiştir. Türk Dil Kurumuna göre, bir mercek düzeneği yardımıyla
küçük nesneleri büyütüp daha belirgin duruma getirmeye veya çıplak gözle görülmeyenleri
göstermeye yarayan alet; küçük olan bir şeyi büyüterek inceleme imkânı veren ve ışıkla ya da
elektronla çalışmasına bağlı olarak değişik tipleri bulunan alet olarak tanımlanmıştır (TDK, 2018).
Mikroskobun geliştirilme sürecine bakıldığında, temellerinin merceğin icat edilmesi ile başladığı
söylenebilir. Milattan sonra I. yüzyılda ilk mercek icat edilmiş olup aydınlatma ve görme
bozukluklarının giderilmesi amacıyla kullanılmıştır. Mikroskobu, ilk önce Hollandalı Zacharias
Janssen’in, 1590’lı yıllarda bir teleskop üzerinde değişiklikler yaparak meydana getirdiği kabul
edilmektedir. Zacharias Janssen, ilk optik teleskobun icadıyla da anılan Hollanda’nın Middelburg
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kentinde yaşayan bir gözlük üreticisiydi. Janssen ilk gerçek bileşik mikroskopu icat etmiştir. Ancak
mikroskobun icadı, tıpkı teleskop gibi bir tartışma konusudur. Ancak bu sıralarda diğer Hollandalı,
Alman, İngiliz ve İtalyan bilim adamları da, mercek sistemi tersine çevrilmiş bir teleskobun, cisimleri
büyütmek için kullanılabileceğinin farkına varmışlardır. Nitekim dünyanın güneş etrafında döndüğünü
açıkladığı için engizisyon işkencesine tâbi tutulan ve Dünyayı güneş etrafında döndürmekten
vazgeçmesi şartıyla papa tarafından serbest bırakılan meşhur İtalyan bilim adamı Galilei Galileo
(1564-1642) iki mercek kullanarak bazı tecrübelerde bulunmuştu. Bugünkü modern mikroskobun ana
prensiplerini ise 17. yüzyılda Hollandalı Auton van Leeuwenhoek ve İngiliz Robert Hook
bulmuşlardır

(https://eodev.com/gorev/1436614).

1660-1665

yılları

arasında

Robert

Hooke

“micrographia” adlı eserinde, objektif ve oküler mercekleri olan bir mikroskoptan ve nasıl
geliştirdiğinden bahsetmektedir. Hooke, mikroskoba “orta cam” da dediği üçüncü bir mercek
yerleştirmiş ve böylece materyallerin daha iyi gözlendiğini ortaya koymuştur. Hooke mikroskopla şişe
mantarına baktığında bunun neredeyse tamamının hava olduğunu görmüş ve tüm bu havayı
çerçeveleyen yapılara “hücre” adını vermiştir. Mikroskoplar hücre dünyasına açılan pencerelerdir.
Mikroskobun işlevi, çıplak gözle görülemeyecek küçüklükteki cisimlerin görüntüsünü büyüterek gözle
görünür hâle getirmek ve onların ayrıntılı bir şekilde incelenmesine olanak sağlamaktır. Mikroskoplar,
büyütme özelliklerine göre iki kategoride toplanmaktadırlar: Işık (optik) mikroskobu ve elektron
mikroskobu. Işık mikroskobunda büyütme optik mercekler sistemi ile elde edilir. Görünür ışık, önce
objeden daha sonra da cam merceklerden geçer. Merceklerin ışığı kırması ile objenin görüntüsü
büyütülmüş olur. Elektron mikroskobu ışık kullanmak yerine bir elektron demetini objenin içine ya da
yüzeyine odaklar. Genel olarak ışık mikroskobu üç ana kısımdan oluşur: mekanik kısım, aydınlatma
kısmı ve optik kısımdır (Ünal Baş, 2013).
Mikroskop başta biyoloji alanı olmak üzere pek çok fen alanında kullanılan bir araçtır.
Laboratuvar çalışmalarında mikroskop kullanımı öğrencilerin öğrenmelerinde olumlu yönde pek çok
katkı sağlamaktadır. Çünkü öğrenciler laboratuvar çalışmalarında mikroskop kullanarak özgürce
keşfederek öğrenme konusunda tecrübeler kazanabilmektedirler (Puckering ve diğerleri, 2003).
Mikroskop biyoloji alanının kolay öğrenilebilmesi yönünde katkı sağlayan en önemli araçlardan biri
olmasına rağmen, mikroskop hakkında yeterli bilgi düzeyine sahip olmamak öğrenmeyi
kolaylaştırmak yerine zorlaştıran bir boyuttur. Bu nedenle öğrencilerin mikroskop hakkında bilişsel
yapılarının yeterli olması öğrencilerin derslerdeki başarılarının yüksek olması yönünde etkili olan
faktörlerden biridir. Çünkü fen derslerinin öğretiminde mikroskop laboratuvar çalışmalarında
öğrencilerin düşünme, araştırma, inceleyebilme, görebilme, gözlem yapabilme vb yeteneklerini
geliştiren bir araç olmakla birlikte, genellikle öğretmenlerin desteğiyle uygun kurallar yönünde
hazırlanan objelerin somutlaştırılarak görüntülerinin elde edilmesinde kullanılmaktadır (Basey,
Mendelow & Ramos, 2000; Demirbaş & Pektaş, 2010; Ekici, 2016). Dolayısıyla mikroskop
öğrencilerin kavramlarla ilgili görsel imajlar oluşturabilmelerinde katkı sağlayabilmektedir. Böylesine
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önemli olan bir aracın öğrenciler tarafından özelliklerinin ve kullanım kurallarının çok iyi bilinmesi,
dolayısıyla mikroskopla ilgili bilişsel yapılarının iyi olmasını gerektirmektedir. Gilbert ve diğerleri
(1998a, b) bireylerin bilişsel yapılarını açıklamanın zor olduğunu belirtmektedirler. Fakat bireylerin
anahtar kavramlar hakkında düşüncelerini ortaya çıkarmak bu yönde oldukça önemlidir. Gilbert ve
Boulter (2000) zihinsel modellerini ulaşılamaz gördüklerini ve bu yüzden kavramların bilişsel
modelleri ifade ettiğini vurgulamaktadırlar ki bu noktada kavramsal öğrenmenin önemi ortaya
çıkmaktadır.
İlgili literatür incelendiğinde; fen eğitiminde böylesine önemli araçlardan biri olan mikroskop
konusunda katılımcıların bilişsel yapılarının bilişsel seviyelere göre analiz edildiği herhangi bir
araştırmaya rastlanmamıştır. Ancak bu kapsamda yapılmış olan araştırmalarda; Uzel, Diken, Yılmaz
ve Gül (2011) tarafından yapılan araştırmada öğretmen adaylarının mikroskobun kısımları, mikroskop
kullanımı hakkındaki bilgi düzeyleri, mikroskop kullanırken karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunların
nedenlerine ait görüşlerine yönelik bulgular elde edilmiş olup, Ural Keleş, Er Nas ve Çepni (2009) fen
bilgisi öğretmen adaylarının mikroskop kullanımı ile ilgili kavram yanılgılarını belirlemişler, Harman
(2012) yaptığı bir araştırmada sınıf öğretmeni adaylarının mikroskobun kısımlarını genel olarak
bildikleri, ancak mikroskobun kullanımı ile ilgili eksik ve yanlış bilgilere sahip olduklarını belirtmiş,
Kurt, Ekici, Aktaş ve Aksu (2013) öğretmen adaylarının mikroskop kavramıyla ilgili bilişsel yapılarını
belirlemişler ve yeterli olmadıklarını tespit etmişler, Benzer & Demir (2017), fen bilgisi öğretmen
adaylarının mikroskopla ilgili bilgilerini belirlemişlerdir. Ekici (2016) ise biyoloji öğretmeni
adaylarının mikroskop kavramına ilişkin algılarını metafor analizi yoluyla değerlendirmiş olup
öğretmen adaylarının mikroskop için en fazla ürettiği metaforların Teleskop, Büyüteç, Dürbün ve
Gözlük şeklinde cansız metaforlar olduğunu vurgulamaktadır. Dikkat edileceği gibi 12.sınıf
öğrencilerinin mikroskopla ilgili çizimlerini bilişsel seviyelere göre tespit etmek amacıyla hazırlanan
herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Dolayısıyla araştırma sonuçlarının hem model-desen
açısından, hem kullanılan veri toplama aracı açısından hem de veri analizi açısından alana nitelikli
veriler sunacağı umulmaktadır.
Araştırmanın Amacı
Bu çalışmanın amacı, 12. sınıf öğrencilerinin mikroskopla ilgili çizimlerini bilişsel seviyelere
göre analiz etmektir.
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YÖNTEM
Araştırmanın Modeli ve Deseni
2016-2017 eğitim-öğretim yılında yapılan bu araştırmada nitel araştırma modeli kullanılmıştır.
Nitel araştırmalar bir olguyu katılımcıların bakış açılarından görebilmeyi ve onların bakış açısına ait
süreçleri ortaya koymayı, detaylı veri toplamayı amaçlayan araştırma modelidir. Nitel araştırmalarda
temel amaç; araştırılan konu ile ilgili detaylı betimsel ve gerçekçi bir durum sunmaktır. Bu yönde
araştırma sonuçlarının geçerlik ve güvenirliği açısından verilerin olabildiğince ayrıntılı ve doğrudan
sunulması önemlidir (Creswell, 1994; Patton, 1990). Nitel araştırma modelinde pek çok desen olmakla
birlikte bu çalışmada fenomolojik (olgubilim) desen kullanılmıştır. Çünkü 12. sınıf öğrencilerinin
mikroskopla ilgili çizimlerinin analiziyle bilişsel yapıları belirlenmiştir. Olgubilim deseni, farkında
olduğumuz ancak derinlemesine ve ayrıntılı bir anlayışa sahip olmadığımız olgulara odaklanmaktadır.
Olgular yaşadığımız dünyada olaylar, deneyimler, algılar, yönelimler, kavramlar ve durumlar gibi
çeşitli biçimlerde karşımıza çıkabilmektedir. Fenomoloji (olgubilim) deseninin temelini bireysel
tecrübeler oluşturmaktadır. Bu desende araştırmacı katılımcının öznel tecrübeleri ile ilgilenmekte,
algılamaları ve olaylara yükledikleri anlamları incelemektedir. Olgubilim tanımlayıcı bir araştırmadır.
Bu bağlamda genelleme yapmak değil, olguları tanımlamak önemlidir (Akturan ve Esen, 2008).
Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubunu 12. sınıf öğrencilerinden toplam 64 katılımcı oluşturmuştur. Bu
araştırmada amaçlı örneklem metoduna göre çalışma grubu seçilmiştir. Amaçlı örneklem metoduyla
çalışma grubu seçimindeki problemleri (Coyne, 1997; Given, 2008; Knight ve diğerleri, 2013) en aza
indirebilmek amacıyla öğrencilerin fen derslerinde mikroskop kullanıyor olmaları ve araştırmacının
ulaşabilirliğine uygunluk gibi kriterlere göre çalışmanın katılımları belirlenmiştir.
Veri Toplama Araçları
Bu araştırmada veri toplama aracı olarak çizme tekniği kullanılarak, 12. sınıf öğrencilerinin
“mikroskop” kavramı konusundaki bilişsel yapıları hakkında detaylı veri toplanması amaçlanmıştır.
Çizimlerin ve nesnelerin görsel ifadelerinin önemli olduğu ve fen alanında katılımcıların bilişsel
yapılarının belirlenmesinde kullanılabilecek en önemli veri toplama tekniklerinden birinin çizme
tekniği olduğunu söylemek mümkündür. İlgili literatür incelendiğinde; çizme tekniğinin fen alanında
pek çok araştırmada kullanıldığı belirlenmiştir (Kalaycı, 2017; Kaya, 2017; Nyachwayaa, Mohameda,
Roehriga, Woodb, Kernc & Schneiderd, 2011; Taştan Kırık & Kaya, 2014). Çizme tekniğiyle 12. sınıf
öğrencilerinin “mikroskop” kavramıyla ilgili görüşlerinin derinlemesine incelenmesi amaçlanmıştır
(Rennie & Jarvis, 1995). Çünkü bu teknik kavramlarla ilgili gizli kalmış düşünce, anlama ve tutumlar
hakkında doğal ve yüksek nitelikli veriler elde edilmesi açısından oldukça yararlıdır (Backett-Milburn
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& Mckie, 1999; Pridmore & Bendelow, 1995; White & Gunstone, 2000). Öğrencilerin yanlış
kavramları ve bilimsel düşünceleri arasındaki boşluğu tanımlamak için ve doğal olayları anlama
seviyelerini incelemek için yararlı bir araç olarak kullanılabileceği belirtilmektedir (Reiss &
Tunnicliffe, 1999; 2001). Bu kapsamda katılımcıların “Mikroskop kavramıyla ilgili bildiklerinizi
şekille çiziniz?” sorusu yöneltilmiştir. Aşağıda çizime tekniğine ait örnek verilmiştir (Şekil 1).

Şekil 1. Katılımcı 17’ye ait cevap kağıdı

Verilerin Analizi
Veri analizine başlamak için öncelikle katılımcıların cevap kağıtları 1’den 64’e kadar
numaralandırılmıştır. Katılımcıların mikroskop kavramıyla ilgili çizimleri belirlenmiş olan beş
seviyeye göre analiz edilmiştir. Çizim tekniğinde katılımcıların çizimlerine örnekler katılımcı
numarası belirtilerek verilmiştir (Örneğin: K3 gibi).
Bu çalışmada, Reiss ve Tunnicliffe (2001) tarafından hazırlanan bilişsel seviyeler kodlama
sistemi olarak dikkate alınmıştır. Bu seviyeler; çizimi olmayanlar, temsili olmayan çizimler, alternatif
kavramları içeren çizimler, kısmi çizimler ve kavramsal temsili çizimler olarak sıralanmaktadır.
Veriler frekans ve yüzde olarak değerlendirilmiştir.
Araştırmada, sonuçların geçerliğini sağlamak amacıyla iki önemli süreç gerçekleştirmiştir. Bu
kapsamda;
(a) Verilerin kodlanması ve veri analiz süreci (kavramsal kategoriye nasıl ulaşıldığı) detaylı
bir şekilde açıklanmıştır (Hruschka, Schwartz, St. John, Picone-Decaro, Jenkins & Carey, 2004),
(b) Araştırmada elde edilen kategorilere her biri için onu en iyi temsil ettiği varsayılan
katılımcıların görüşlerinden örnekler seçilerek bulgular kısmında yer verilmiştir (Yıldırım & Şimşek,
2016).
Araştırmanın güvenirliğini sağlamak için ise, araştırmada ulaşılan seviyeler altında belirlenen
çizimlerin seviyeleri temsil edip etmediğini teyit etmek amacıyla iki araştırmacının kodları
karşılaştırılmıştır. Araştırmada yapılan veri analizinin güvenirliği; [Görüş birliği / (Görüş birliği +
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Görüş ayrılığı) x 100] formülü kullanılarak hesaplanmıştır (Miles & Huberman, 1994). Kodlayıcılar
arasındaki ortalama güvenirlik % 92 olarak bulunmuştur. Modelin hazırlanmasında NVivo 9.3
programından yararlanılmıştır.
BULGULAR VE YORUMLAR
12. sınıf öğrencilerinin mikroskopla ilgili çizimlerine ait analizler ilgili seviyeler altında beş
grupta toplanmış ve çizim örnekleri Tablo 1’de sunulmuştur. Bu seviyelerin belirlenmesinde veriler
seviye 1’den seviye 5’e kadar ayrılarak gruplandırılmış olup bu seviyelerin oluşturulmasında kuramsal
olarak Reiss ve Tunnicliffe (2001) tarafından hazırlanan çalışmadan yararlanılmakla birlikte ilgili
literatürde yer alan çalışmalardan da yararlanılmıştır (Bartoszeck, Machado & Amann-Gainotti, 2008;
Cinici, 2013). Bu seviyeler şu şekilde sıralanmaktadır; temsili olmayan/karikatör çizimler, alternatif
kavramları içeren çizimler, kısmı çizimler ve kavramsal temsili çizimlerdir. Bu analizler sonunda
öğrencilerin mikroskopla ilgili bilişsel bilgi düzeylerinin seviyeleri hazırlamış oldukları çizimleriyle
ortaya konulmuştur.
Tablo 1 incelendiğinde; toplam 64 öğrencinin tamamının mikroskop kavramıyla ilgili çizim
yapamadıkları

belirlenmiştir.

Bu

durum

öğrencilerin

mikroskop

kavramını

zihinlerinde

görselleştiremediklerini ve fen alanında somut olan bir teknolojik aracı anlatamadıklarını işaret
etmektedir. Seviye 1’de toplam 13 katılımcının çizim yapmadığı, konuyla ilgili grafik şeklinde çizim
yaparak açıklamalar yaptıkları belirlenirken, Seviye 2’de toplam 34 katılımcının temsili olmayan
çizimler yaptıkları, Seviye 3’de toplam 9 katılımcının alternatif kavramları içeren çizimler yaptıkları,
Seviye 4’de toplam 1 katılımcının kısmi çizimler yaptığı ve Seviye 5’ de ise toplam 7 katılımcının
kavramsal temsili çizimler yaptıkları tespit edilmiştir. Bu durum öğrencilerin mikroskop kavramıyla
ilgili bilişsel yapılarının yeterli olmadığını göstermektedir. Çünkü katılımcıların yaklaşık 1/4’ünün
çizimleri temsili olmayan yani tam olarak bilimsel vurgusu anlaşılmayan akademik vurgusu olmayan
karikatür çizimlerdir. Öğrencilerin mikroskop konusunu boyutlarıyla düşünmeden sadece basit,
detaylarını anlamadıkları, çok iyi anlaşılmayan ve bilimsel olarak gerçekle ilişkisinin kurulamadığı
şekillerle açıklamaya çalıştıkları tespit edilmiştir. Diğer bir ifadeyle öğrencilerin mikroskop kavramına
ait kavramsal yapılarını akademik vurgudan uzak sadece kişiselleştirebildikleri şekillerle ifade ettikleri
belirlenmiş olup bu durum mikroskop kavramıyla ilgili olarak öğrencilerin akademik bilişsel
yapılarının yeterli olmadığını ifade etmektedir.
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Tablo 1. 12. sınıf öğrencilerinin mikroskopla ilgili çizimlerine göre bilişsel yapılarının analizi
Seviyeler
Seviye 1: Çizimi olmayanlar

Çizim Örnekleri

N (64)

%

13

20.31

34

51.12

9

14.06

1

1.56

K8
Seviye 2: Temsili olmayan
çizimler

K41
Seviye
3:
Alternatif
kavramları içeren çizimler

K14
Seviye 4: Kısmi çizimler

K16
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Seviye 5: Kavramsal temsili
çizimler

7

10.93

64

100

K13
Toplam

12. sınıf öğrencilerinin mikroskopla ilgili çizimlerinde tespit edilen kavramlar Tablo 2’de yer
almaktadır. Bu tabloya göre 26 çeşit kavramsal yapı vurgulanmıştır. Bu kavramlar 551 defa tekrar
edilmiştir. Bu kavramsal vurgularda öğrencilerin mikroskobun bölümleri, kullanım amacı ve çeşitleri
konusunda açıklamalar yaptıkları belirlenmiştir. Ancak kavramsal vurguları belirtirken nitelikli şekilde
ifade edemedikleri ve günlük konuşma dilinde ifadeler kullandıkları belirlenmiştir.
Tablo 2. 12. sınıf öğrencilerinin mikroskopla ilgili çizimlerinde en sık karşılaşılan kavramlar
Kavramlar
Gözle görülmeyen cisim, obje, materyali incelemek
Elektron, Işık ve diseksiyon mikroskobu
Teknolojik araç
Mikroorganizma
Mercek
Kaba ayar düğmesi
İnce ayar düğmesi
Objektif
Tabla
Işık kaynağı
Oküler
Lamel
Lam
Mikrovida
Makrovida
Gövde kolu
Materyalin en küçük parçasını incelemek
Aydınlatma lambası
Fiş ucu
Mercek
Diyafram
Gövde kolu
Döner vida
Sıkıştırma klipsleri
Epitel
Soğan zarı
Toplam kavram: 26 çeşit

n
42
42
35
33
30
30
30
30
30
30
27
25
25
25
25
22
20
13
13
13
10
9
9
9
7
5
551
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Hem Tablo 1’de hem de Tablo 2’de verilen bilgilere göre mikroskop kavramıyla ilgili detaylı
yeterli seviyede çizim yapamadıkları ancak bu çizimleri yazıyla da desteklediklerinde konuyla ilgili
görüşlerini belirttikleri tespit edilmiştir. Öğrencilerin mikroskop kavramı konusunda genel anlamda
yeterli oldukları ancak detayda yetersizliklerinin olduğu belirlenmiştir. 12. sınıf öğrencilerin
mikroskop konusundaki bilişsel yapılarına ait model Şekil 1’de verilmiştir.

Şekil 1. 12. sınıf öğrencilerinin mikroskopla ilgili çizimlerine göre bilişsel yapılarının modeli
TARTIŞMA VE ÖNERİLER
Fen eğitiminde kullanılan en önemli laboratuvar araçlarından biri olan mikroskop, gözle
görülemeyen bazı yapıların (hücre, hücrenin bölümleri, dokular vb) ki bu yapılar canlı ve cansız olan
yapıların somutlaştırılmasında kullanılmaktadır (Green & Smith III, 2005; Sinsel, 2010). Bu bağlamda
mikroskop “Çıplak gözle görülemeyecek kadar küçük canlı ve cansız nesnelerin incelenmesini
sağlayan mercek sistemlerinden oluşan optik bir araç” olarak tanımlanmaktadır (MEB, 2011). Genel
olarak mikroskop mekanik ve optik bölüm olmak üzere iki ana bölüm içermektedir. Mekanik bölüm;
gövde, mikroskop ayağı, obje tablası, makro ve mikro vida düzeneklerinden oluşur. Optik bölümde ise
oküler,

oküler

tüpleri,

objektif,

kondansatör

ve

ışık

kaynağı

yer

almaktadır

(http://www.turkpath.org.tr/). Bu genel vurgularla bağlantılı olarak öğrencilerin bu araştırmada genel
anlamda mikroskobun bölümlerini ve mikroskobun amacını ifade ettikleri belirlenmiştir.
Bilişsel seviyelere göre; araştırmaya katılan toplam 64 öğrencinin çoğunluğunun mikroskop
kavramıyla ilgili doğru çizim yapamadıkları belirlenmiştir. Bu durum öğrencilerin mikroskop
kavramına zihinlerinde görselleştiremediklerini ve fen alanında somut olan bir teknolojik aracı
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anlatamadıklarına işaret etmektedir. Verilerin incelendiği bilişsel seviyeler şu şekilde sıralanmaktadır;
temsili olmayan çizimler, alternatif kavramları içeren çizimler, kısmı çizimler ve kavramsal temsili
çizimlerdir. Bu analizler sonunda öğrencilerin mikroskopla ilgili bilişsel bilgi düzeylerinin seviyeleri
hazırlamış oldukları çizimleriyle ortaya konulmuştur. Seviye 1’de toplam 13 katılımcının çizim
yapmadığı, konuyla ilgili grafik şeklinde çizim yaparak yazılı açıklamalar yaptıkları belirlenirken,
Seviye 2’de toplam 34 katılımcının temsili olmayan/karikatür çizimler yaptıkları, Seviye 3’de toplam
9 katılımcının alternatif kavramları içeren çizimler yaptıkları, Seviye 4’de toplam 1 katılımcının kısmi
çizimler yaptıkları ve Seviye 5’ de ise toplam 7 katılımcının kavramsal temsili çizimler yaptıkları
tespit edilmiştir. Bu durum öğrencilerin mikroskop kavramıyla ilgili bilişsel yapılarının yeterli
olmadığını göstermektedir. Çünkü katılımcıların % 73.43’ünün (seviye 1 = 13 katılımcı + Seviye 2 =
34 katılımcı = Toplam 47 katılımcı) çizim yapmadıkları ve çizimleri temsili olmayan yani tam olarak
bilimsel vurgusu anlaşılmayan akademik vurgusu olmayan karikatür çizimler yaptıkları belirlenmiştir.
Öğrencilerin mikroskop konusunu akademik boyutlarıyla düşünmeden basit çizimlerle karikatürize
ettikleri tespit edilmiştir. Diğer bir ifadeyle sonuçlar öğrencilerin çoğunluğunun mikroskop kavramına
ait kavramsal yapılarını akademik vurgudan uzak sadece kişiselleştirebildikleri şekillerle ifade ettikleri
belirlenmiş olup mikroskop kavramıyla ilgili olarak akademik bilişsel yapılarının yeterli olmadığını
ifade etmektedir.
Çalışmayla ilgili sonuç olarak, öğrencilerin mikroskop kavramıyla ilgili bilişsel seviyelerinin
yeterli olmadığı belirlenmiştir. İlgili literatürde de farklı eğitim kademelerindeki öğrencilerin
mikroskopla ilgili kavramsal yapılarının yetersiz olduğu belirtilmektedir (Benzer & Demir, 2017;
Harman, 2012; Kurt, Ekici, Aktaş & Aksu, 2013; Ural Keleş, Er Nas & Çepni, 2009; Uzel, Diken,
Yılmaz & Gül, 2011). Fen eğitiminde önemli bir yere sahip olan mikroskopla ilgili öğrencilerin
bilgilerini, farkındalıklarını ve ilgilerini arttırmaya yönelik öğretim etkinlikleri yapılmalıdır. Okullarda
yeterince mikroskop kullanmayan öğrencilerin mikroskop kavramıyla ilgili bilişsel seviyelerinin
istenilen seviyede belirlenmemiş olması doğal bir sonuçtur. Liseden mezun konumunda olan 12.sınıf
öğrencilerinin mikroskop konusunda bilişsel seviyelerinin istenilen seviyede olmaması bir eksiklik
olarak düşünülebilir. Fen derslerinde mikroskobun tanıtımına ve kullanımına yönelik etkin
uygulamalar yapılabilir.
Diğer taraftan bu araştırma öğrencilerin mikroskop kavramı konusundaki bilişsel seviyelerinin
yetersizliğinin sebeplerini araştırmaya yönelik olarak hazırlanabilir. Öğrencilerin mikroskop
kullanımlarının değerlendirildiği deneysel desende araştırmalar hazırlanabilir.
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TEKNİKLERİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ
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aKahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü,
deveciisa@gmail.com
bKahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilgisi Eğitimi A.B.D.,
smyye.kavak@gmail.com

ÖZET
Bu araştırmada fen bilimleri öğretmenlerinin alternatif ölçme ve değerlendirme teknikleri yönelik
görüşleri incelenmiştir. Bu doğrultuda araştırma fenomenografik araştırma yöntemine göre tasarlanmıştır.
Çalışma grubu Kahramanmaraş il merkezinde yer alan merkez ilçelerde görev yapan beş fen bilimleri
öğretmeninden oluşmaktadır. Veriler, öğretmenlerle gerçekleştirilen yarı yapılandırılmış görüşme tekniğinden
yararlanılarak elde edilmiştir. Görüşme esnasında ses kayıt cihazı kullanılmıştır. Veriler içerik analizi ile analiz
çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda, fen bilimleri öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirmede genellikle;
boşluk doldurma, doğru yanlış ve çoktan seçmeli geleneksel ölçme ve değerlendirme tekniklerini tercih ettikleri
görülmüştür. Fen bilimleri öğretmenlerin 2017 yılı öğretim programında yer verilen alternatif ölçme ve
değerlendirme tekniklerini; sınıfların kalabalık olması, ders saatlerinin az olması gibi nedenlerden dolayı
kullanmakta zorlandıklarını belirttikleri görülmüştür.
Anahtar kelimeler: Fen bilimleri eğitimi, alternatif ölçme ve değerlendirme, geleneksel ölçme ve
değerlendirme

ABSTRACT
The purpose of this study is to determine opinions of science teachers about alternative measurement
and evaluation techniques. This research was designed according to the phenomenographic research method. The
five science teachers participated in the research. Data were collected by semi-structured interview technique.
The obtained data were analyzed by content analysis. As a result of the research, it has been observed that
science teachers prefer traditional measurement-evaluation techniques such as multiple choice, gap filling, and
true false item. On the other hand, it has been found that science teachers are difficult to use the alternative
measurement and evaluation techniques due to reasons such as the crowded classes and the shortage of class
hours.
Keyword: Science education, alternative measurement and evaluation, traditional measurement and
evaluation, science teachers

GİRİŞ
Öğretim sürecinde öğrecilere kazandırılması düşünülen bilgi, tutum, değer ve becerilere her
geçen gün yenisi eklenmektedir. Bu anlamda öğretim programlarına eklenen yeni bilgi, tutum, değer
ve becerilerin öğrenciler tarafından ne ölçüde kazanıldığını belirlemek için geleneksel ölçme ve
değerlendirme teknikleri dışında farklı yeni ölçme ve değerlendirme tekniklerine ihtiyaç artmıştır. Bu
noktada öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve psikomotor öğrenme alanlarını ölçme ve değerlendirmeye
imkan veren, öğrencilere birden fazla seçenek şansı sunan, ayrıntılı krtierlere göre ölçme ve
değerlendirme fırsatı sunan, üst düzey düşünme becerilerini harekete geçiren, daha yaratıcı ve eleştirel
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düşünmelerini sağlayan alternatif ölçme ve değerlendirme teknikleri yaygın bir şekilde kullanılmaya
başlamıştır.
Ören (2016) alternatif ölçme ve değerlendirme tekniklerini; performans değerlendirme,
protfolyo, rubrikler, öz-akran değerlendirme, kavram haritası, kavram karikatürleri, görüşme, gözlem,
proje, Vee diyagramı, tanılayıcı dallanmış ağaç, yapılandırılmış grid, anlam çözümleme tablosu,
kelime ilişkilendirme, iki aşamalı teşhis testleri, fen günlükleri, çizimler, kontrol listesi, tutum
ölçekleri, poster, bilimsel hikaye, sözlü sunum, yorum kartları, şimşek kartları, drama ve bulmacalar
şeklinde ifade etmiştir. 2017 Yılı Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı’nda ise ölçme ve
değerlendirme tekniklerinde tanıma amaçlı; yetenek testleri, görüşme formları, hazırbulunuşluk
testleri, gözlem formlarından, izleme-biçimlendirme amaçlı; uygulama etkinlikleri, otantik görevler,
İzleme / ünite testleri, açık uçlu sorular, dereceli puanlama anahtarı, yapılandırılmış grid, kelime
ilişkilendirme, gözlem formları, tanılayıcı dallanmış ağaç, grup değerlendirme, öz ve akran
değerlendirme ve projelerden sonuç odaklı değerlendirmede ise uygulama sınavları, dönem sonu
sınavları, görüşme formları, projeler ve gözlem formlarından bahsedildi görülmüştür (Milli Eğitim
Bakanlığ [MEB], 2017). Bu anlamda 2017 yılı öğretim programında alternatif ölçme ve değerlendirme
tekniklerine somut bir şekilde yer verildiği görülmektedir.
İlgili literetür incelendiğinde; Yaman (2011) dördüncü ve beşinci sınıflarda Fen ve Teknoloji
derslerinde öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme yönünden algısını incelendiği araştırması
sonucunda, öğretmenlerin geleneksel ölçme ve değerlendirme tekniklerini daha fazla tercih ettikleri
belirlemiştir. Yeşilyurt (2012) Fen ve Teknoloji dersinde ölçme ve değerlendirme teknikleri açısından
öğretmenlerin geleneksel yöntemlerden en fazla boşluk dordurma, yazılı sınav, doğru-yanlış, çoktan
seçmeli testler, eşleştirme alternatif ölçme ve değerlendirme tekniklerinden ise performans
değerlendirme, proje ve portfolyolardan yararlandıkları belirlenmiştir. Büyüktokatlı ve Bayraktar
(2014) aratırmasında fen bilimleri öğretmenlerinin alternatif ölçme ve değerlendirme tekniklerini ne
sıklıkta kullandıklarını ve kullanım durumlarınının kıdem, cinsiyet ve branş değişkenlerine göre
istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Kilmen ve Kösterelioğlu (2017)
araştırmasında öğretmenlerin alternatif ölçme ve değerlendirme tekniklerine ilişkin görüşlerini
incelemiş ve görüşlerinin, met içi eğitime katılmaya istekli olma, görev yeri, branş ve cinsiyet gibi
değişkenlerine farlılık gösterdiği, kıdem ve öğrenim durumu değişkenlerine göre ise farlılık
göstermediği belirlenmiştir. İlgili literatür incelendiğinde fen bilimleri öğretmenlerinin 2017 yılı fen
bilimleri dersi öğretim programında açıkca ifade edilen alternatif ölçme ve değerlendirme teknikleri
hakkındaki görüşlerini almaya yönelik bir araştırmaya rastlanmamıştır. Bu araştırmanın amacı fen
bilimleri öğretmenlerinin alternatif ölçme ve değerlendirme tekniklerine ilişkin görüşlerini
belirlemektir. Bu doğrultuda araştırmanın problem cümlesi: Fen bilimleri öğretmenlerinin alternatif
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ölçme ve değerlendirme teknikleri hakkındaki görüşleri nelerdir? şeklinde oluşturulmuştur. Alt
problemler ise
1. Fen bilimleri öğretmenlerinin 2017 yılı öğretim programındaki ölçme ve değerlendirme
anlayışına yönelik görüşleri nasıldır?
2. Fen bilimleri öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirme tekniklerini tanıma amaçlı
gerçekleştirme durumları nasıldır?
3. Fen bilimleri öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirme tekniklerinin izleme-biçimlendirme
amaçlı gerçekleştirme durumları nasıldır?
4. Fen bilimleri öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirme tekniklerinin sonuç odaklı
gerçekleştirme durumları nasıldır?
5. Fen bilimleri öğretmenleri 2017 yılı öğretim programında yer alan ölçme ve değerlendirme
tekniklerini nasıl karşılamaktadır? şeklindedir.
YÖNTEM
2.1.Araştırma Deseni
Araştırma nitel bir çalışma olup fenomenografik araştırma yöntemine göre tasarlanmıştır.
Çalışma Grubu
Bu araştırma 2017-2018 eğitim-öğretim yılında yürütülmüştür. Araştırmaya beş fen bilimleri
öğretmeni katılmış olup bu öğretmenler Kahramanmaraş İli Onikişubat ve Dulkadiroğlu merkez
ilçelerinde bulunan okullarda görev yapmaktadır. Araştırmada yer alan katılımcılar ait bilgilere Tablo
1’de verilmiştir.
Tablo 1. Katımcılara ait bilgiler
Öğretmenlerin kodları

Yaş

Cinsiyet

Medeni durum

Hizmet süresi

K1

34

Bay

Bekâr

10

K2

32

Bayan

Evli

7

K3

25

Bayan

Bekâr

1

K4

26

Bayan

Bekâr

3

K5

33

Bay

Bekâr

4
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Verilerin Toplanması
Araştırmada veri elde etmek için yarı yapılandırılmış görüşme tekniğinden yararlanılmıştır.
Görüşmeler asnasında soruların takip edilmesi ve benzer soruların yöneltilmesi için araştırmacı
yazarlar tarafından görüşme formu oluşturulmuştur. Görüşme formu oluşturulurken, 2017 Yılı Fen
Bilimleri Dersi Öğretim Programı’nda yer alan ölçme ve değerlendirme anlayışı esas alınmıştır.
Tanıma, izleme-biçimlendirme ve sonuç odaklı olmak üzere üç aşamada ele alınan ölçme ve
değerlendirme anlayışına uygun sorular hazırlanmıştır. Hazırlanan sorular fen bilimleri eğitimi
alanında uzman iki akademisyenin görüş ve önerilerine sunulmuştur. Son hali verilen görüşme formu
soruları aşağıda verilmiştir.
1-2017 yılı öğretim programında ölçme ve değerlendirme anlayışında bir farklılık
gözlemlediniz mi? Lütfen açıklayınız.
2-Öğrencilerinizi tanıma amaçlı ölçme ve değerlendirme tekniklerinden yararlanıyor
musunuz? Lütfen açıklayınız. Hangi araç gereçleri kullanıyorsunuz? Lütfen açıklayınız.
3-İzleme-biçimlendirme amaçlı ölçme ve değerlendirme tekniklerinden faydalanıyor
musunuz? Lütfen açıklayınız. Hangi araç gereçleri kullanıyorsunuz? Lütfen açıklayınız.
4-Sonuç odaklı ölçme ve değerlendirme tekniklerinden yararlanıyor musunuz? Lütfen
açıklayınız. Hangi araç gereçleri kullanıyorsunuz? Lütfen açıklayınız.
5- Öğretim programdaki yer alan ölçme ve değerlendirme tekniklerini nasıl karşılyorsunuz?
lütfen nedenini açıklayınız.
Verilerin Analizi
Araştırmada elde edilen veriler içerik analizinden yararlanılarak çözümlenmiştir. Analiz
sürecinde öncelike kayıt altına alınan veriler word ortamında aktarılmıştır. Daha sonra indirgeme
yapılarak araştırma problemi dışında kalan veriler çıkarılmıştır. Daha sonra kodlamaya geçmeden önce
ilk okuma yapılmış ve ikinci kez veriler okunurken aynı anlamı taşıyan ya da benzer ifade ya da
kavramlardan yararlanarak kodlar oluşturulmuştur. Ortaya çıkan kodlar benzerlik gösterme
durumlarına göre birbiryle ilişkili olan kümelendirilmiştir. Her kümeye bir isim verilerek temalar
oluşturulmuştur. Tema arasındaki benzerlikler dikkate alınarak ikinci bir gruplama da temalar arasında
gerçekleştirilmiştir. Temalardan oluşan herbir gruba kategori ismi verilerek gruplandırılmıştır.
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Araştırma Niteliği ve Etik
Araştırmada etik açıdan katılımcıların kimliğini açığa çıkarak herhangi bir unsura yer
verilmemiştir. Katılımcıların demografik özellikler katılımcılar için tanımlanan kodlar ile ifade
edilmiştir. Nitel bir araştırma olmasından dolayı araştırma Yıldırım ve Şimşek (2008) tarafından nitel
araştrımalara yönelik önerilen tedbirler alınmıştır. İnandırıcılık için araştırma verileri analiz edildikten
sonra iki katımcı öğretmene bulgular gösterilmiş ve anlatmak istedikleri ile bulgular arasında bir
tutarsızlık olmadığı belirlenmiştir. Aktarılabilirlik için katılımcı görüşleri doğrudan alıntılar yapılarak
aktarılmıştır. Tutarlılık için araştırmacı yazarlar ham veriler, analiz süreci, ortaya çıkan kategori, kod
ve temaların birbirleriyle tutarlı olup olmadığını incelemiştir. Teyit edilebilirlik için araştırma süreci
ayrıntılı olarak betimlenmiş ve ayrıca ham veriler, elde edilen bulgular ile ulaşılan sonuçlar arasındaki
tutarlılık incelenmiştir.
BULGULAR
Araştırmanın bu bölümünde fen bililmeri öğretmenlerin açık uçlu sorulara verdikleri cevaplar
doğrultusunda kategori, tema ve kodlar oluşturularak bulgular sergilenmiştir. 2017 Yılı Fen Bilimleri
Dersi Öğretim Programı’nda ölçme değerlendirme tekniklerinde yapılan değişikliklere ilişkin
öğretmen görüşleri Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2. 2017 yılı öğretim programında ölçme ve değerlendirme anlayışındaki değişiklikler ile ilgili
öğretmen görüşleri
Tema

Evet farklılık gözlemledim

Hayır farklılık gözlemlemedim

Kod

*f

Öğrenci merkezli
Performansa yönelik
Ölçme ve değerlendirme tekniği sayısı artmış
Süreci ön plana alan
Kazanımlara yönelik
-

2
2
2
1
1
0

*f: Frekans

Tablo 2’de görüldüğü gibi görüşme yapılan öğretmenlerin tamamı 2017 öğretim programında
ölçme ve değerlendirme anlayışında bir farklılık gözlemlediğini belirtmiştir. Bu konudaki
öğretmenlerin görüşlerinden örnekler aşağıdaki gibidir:
‘’Evet, kesinlikle fark gözlemledim eskiden daha çok sonuca yönelik değerlendirmeci ölçmeci
bakış açısı varken şimdi ise süreci ön plana alan daha çok öğrenci merkezli farklı modern teknikler
kullanılan bir yöntem kullanılmış’’ (K1).
‘’Evet, şu anda hazırlanan program daha kapsamlı daha çok şeylere yer verilmiş portfolyo,
projeler, açık uçlu sorular bunlara daha çok önem verilmiş kullanılması çocukları ölçmemiz
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değerlendirmemiz açısından daha da kolaylık sağlar klasik bir soru yerine performansa dayalı
çocukları daha iyi tanımlayacağımız böyle gözlemleyeceğimiz testlerin olması çok daha iyi” (K4).
2017 Yılı Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı’nda yer alan ölçme ve değerlendirme
tekniklerinin tanıma amaçlı kullanım durumuna ilişkin bulgular Tablo 3’te verilmiştir.
Tablo 3. Tanıma amaçlı ölçme ve değerlendirme teknikleri hakkındaki görüşler
Kategori
Öğretim programında
alan araç ve teknikler

yer

Tema

Kod

*f

Geleneksel

Hazır bulunuşluk testleri

2

Alternatif

Gözlem Formu

1

Çoktan seçmeli sorular
Boşluk doldurma
Doğru-Yanlış
Anket formu
Öğrenci tanıma fişi
Açık uçlu sorular

4
2
1
1
1
2

Geleneksel
Öğretim programında yer
almayan araç ve teknikler

Diğer
Alternatif

*f: Frekans

Tablo 3’te görüldüğü gibi öğretim programında tanıma amaçlı ölçme ve değerlendirme tür ve
araçlarından öğretmenlerden ikisi hazırbulunuşluk testlerinden, biri gözlem formundan yararlandığını
belirtmiştir. Bu öğretmenlerden birinin düşünceleri aşağıdaki gibidir:
‘’Bununla ilgili anketler var gözlem formları var bunları uyguluyoruz. Rehberlik servisi ile
beraber değerlendiriyoruz ardından Excel formatı şeklinde bunları zaman içinde kullanıyoruz (…)
başarı testleri hazırlıyoruz hazırbulunuşluk testlerinden yararlanıyoruz dönem başında bunu
yapıyoruz’’ (K1)
Tablo 3’te ifade edildiği gibi öğretmenler programda yer almayan ölçme tür ve araçlarından da
yararlanmaktadırlar. Görüşme esnasında bir öğretmen öğrencilerini tanıma amaçlı olarak anket
formundan yararlandığını belirtmiştir. Bir öğretmen başarı testlerinden yararlandığını söylemiştir. İki
öğretmen açık uçlu sorulardan üç öğretmen çoktan seçmeli sorulardan yararlandığını söylemiştir. Bir
öğretmen öğrenci tanıma fişinden yararlandığını söylemiştir. Bir öğretmen doğru yanlış sorularından
iki öğretmen boşluk doldurmalı sorulardan yararlandığını belirtmiştir. Bu öğretmenlerden birinin
düşünceleri aşağıdaki gibidir:
‘’Evet, çoktan seçmeli test, boşluk doldurma gibi hazır sınavlar veriyorum. Direkt sözel
sorularla çocuklardan dönüt almaya çalışıyorum (…) Öğrencilerin önceki bilgilerini öğrenme, merak
uyandırma amaçlı kullanabiliyorum’’ (K5)
2017 Yılı Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı’nda ölçme değerlendirme tekniklerinin
izleme-biçimlendirme (formative) amaçlı kullanım durumuna ilişkin bulgular Tablo 4’te verilmiştir.
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Tablo 4. İzleme-biçimlendirme amaçlı ölçme ve değerlendirme teknikleri hakkındaki görüşler
Kategori

Tema
Geleneksel

Öğretim programında yer alan araçlar ve
teknikler

Alternatif
Diğer
Alternatif

Öğretim programında yer almayan araçlar
ve teknikler

Geleneksel
Diğer

Kod
İzleme/ünite testleri
Açık uçlu sorular
Projeler
Öğrenci ürün dosyası
Gözlem formu
Uygulama etkinlikleri
Sözlü mülakat (Görüşme)
Drama
Eğitsel oyun
Doğru-Yanlış
Boşluk doldurma
Yazılı yoklama
Tutum ölçekleri

*f
3
3
3
2
1
2
2
1
1
3
3
1
1

*f: Frekans

Tablo 4’te görüldüğü gibi görüşme yapılan öğretmenlerden üç tanesi ünite testlerinden, iki
tanesi uygulama etkinliklerinden, iki tanesi öğrenci ürün dosyasından, üç tanesi açık uçlu sorulardan
yararlandığını belirtmiştir. Öğretmenlerden üç tanesi projelerden bir tanesi de gözlem formundan
yararlandığını belirtmiştir. Bu konudaki öğretmenlerin görüşlerinden örnekler aşağıda verilmiştir.
‘‘Açıkçası mesleğimin ilk yıllarında evet ürün dosyasından yararlanıyordum ama son
zamanlarda bunu yapmıyorum. Çünkü sınıflarımız çok kalabalık dolayısıyla bunu yapamıyorum.
Öğrenciler ne durumda olduklarını görebiliyorlardı uygulanabiliyorsa çok faydalı ama pratikte
genelde uygulayamıyorum’’ (K2).
‘’Evet zaten en çok yararlandığım testler de bunlar. Konu ne kadar anlaşılmış, neredeler buna
göre anlatımımı yönlendiriyorum. Açık uçlu sorular soruyorum. (…) proje de veriyorum mesela proje
hakkında onlara sorular da soruyorum projelerini açıklayabiliyorlarsa anladığını düşünüyorum ve
ona göre değerlendirme yapıyorum’’(K4).
Tablo 4’te görüldüğü gibi öğretim programında yer almayan öğretmenlerin ders esnasında
kullandıkları ölçme değerlendirme teknikleri vardır. Bir öğretmen izleme biçimlendirme amaçlı yazılı
yoklamadan yararlandığını belirtmiştir. Bir öğretmen tutum ölçeklerinden iki öğretmen sözlü
yoklamadan bir öğretmen eğitsel oyun ve dramadan yararlandığını belirtmiştir. Görüşme yapılan
öğretmenlerden üç tanesi doğru-yanlış sorularından üç tanesi de boşluk doldurma sorularından
yararlandığını belirtmiştir. Bu öğretmenlerden birinin düşünceleri aşağıda verilmiştir:
‘’Bunlar haricinde yani evet yazılar dışında performans ödevleri, ürün dosyaları, dramalar,
eğitsel oyunlar bunlardan faydalanıyoruz yani sadece yazılı değil’’(K1)
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2017 Yılı Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı’nda sonuç (ürün) odaklı ölçme ve
değerlendirme teknikleri kullanım durumuna ilişkin bulgular Tablo 5’te verilmiştir.
Tablo 5. Sonuç odaklı ölçme ve değerlendirme teknikleri hakkındaki görüşler
Kategori

Tema

Kod

*f

Öğretim programında yer
alan araçlar ve teknikler

Geleneksel

Dönem sonu sınavları

5

Alternatif

Projeler
Sözlü mülakat (Görüşme)
Tanılayıcı dallanmış ağaç
Açık uçlu sorular
Öz değerlendirme
Kavram haritası
Performans görevi
Kavram karikatürü
Çoktan seçmeli testler
Doğru-Yanlış
Boşluk doldurma
Eşleştirme

3
2
2
2
1
1
1
1
4
4
3
1

Alternatif
Öğretim programında yer
almayan
araçlar
ve
teknikler
Geleneksel
*f: Frekans

Tablo 5’te görüldüğü üzere görüşme yapılan öğretmenlerin tamamı dönem sonu sınavlardan
yararlandığını belirtmiştir. Öğretmenlerin iki tanesi de projelerden yararlandığını belirtmiştir. Bu
öğretmenlerden birinin düşünceleri aşağıdaki gibidir:
‘‘Sonuç(ürün) odaklı değerlendirme de farklı teknikler kullanmaya çalışıyorum. Öğrencilerin
yaptıkları proje ödevlerini sonuç odaklı değerlendirmeye katıyorum’’(K3).
Tablo 5’te belirtildiği gibi görüşme yapılan öğretmenlerden iki tanesi sözlü yoklamadan bir
öğretmen öz değerlendirme formundan yararlandığını belirtmiştir. Dört öğretmen doğru yanlış
sorularından üç öğretmen boşluk doldurma sorularından yararlandığını belirtmiştir. Bir öğretmen
eşleştirme sorularından yararlandığını belirtmiştir. Dört öğretmen çoktan seçmeli sorulardan
yararlandığını söylemiş, iki öğretmen açık uçlu sorulardan yararlandığını söylemiştir. İki öğretmen
tanılayıcı dallanmış ağaçtan yararlandığını belirtmiştir. Bir öğretmen kavram haritası bir öğretmen de
kavram karikatüründen yararlandığını belirtmiştir. Bir öğretmen de sonuç(ürün) odaklı değerlendirme
için performans ödevi verdiğini söylemiştir. Bu konudaki öğretmenlerin görüşlerinden örnekler
aşağıda verilmiştir:
‘’Evet bence yazılar tamamen sonuç odaklı klasik yazılarımızı yapıyoruz. Onun dışında da
sözlü mülakatlar var dönem sonunda önceki konularla ilgili sorular soruyoruz. Bu da bence sonuç
odaklı ve bunları yapmak zorundayız zaten müfredat bunu gerektiriyor’’(K1).
‘‘Açık uçlu, test sorusu, doğru-yanlış…Doğru-yanlıştan daha çok tanılayıcı dallanmış ağaçtan
yaralanıyorum. Elimden geldiği kadar ders esnasında ve yaptığım değerlendirmelerde kavram
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haritası kullanmaya çalışıyorum. Çünkü kavram haritası ile öğrenci daha iyi öğreniyor onu fark
ediyorum’’(K3)
2017 Yılı Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı’nda yer alan alternatif ölçme ve
değerlendirme tekniklerinin yeterliliği konusundaki öğretmen görüşleri ilişkin bulgular tablo 6’da
verilmiştir.
Tablo 6. 2017 yılı öğretim programında yer alan ölçme ve değerlendirme tekniklerinin yeterliliği
konusundaki görüşler
Tema

Kod

Evet Yeterli

Çünkü

Evet yeterli ama
kullanımı zor

Çünkü

Hayır yeterli değil

Çünkü

*f
Hertürlü ölçme ve değerlendirme tekniği var

2

Zaman gerektiriyor
Sınıflar kalabalık
Maliyeti yüksek
Konularda çok fazla kavram var
Ders saati sayısı az
Sadece ünite düzeyinde yeterli
Geliştirilmeli

2
2
1
1
1
1
1

*f: Frekans

Tablo 6’da görüldüğü üzere ‘’Öğrencilerin programdaki kazanımlara ulaşma durumlarının
belirlenmesi için programda yer alan ölçme ve değerlendirme tür ve araçlarını yeterli buluyor
musunuz?’’ şeklinde kendilerine yöneltilen soruya öğretmenlerin tamamı öğrencilerin programdaki
kazanımlara ulaşma durumlarının belirlenmesi için programda yer alan ölçme ve değerlendirme tür ve
araçlarını yeterli bulduklarını belirtmişlerdir. Bu öğretmenlerden birinin düşünceleri aşağıdaki gibidir:
‘‘Yer alanlar yeterli bence çünkü orada yazıyor portfolyo var, ürün dosyası var, klasik yazılar
var yani her türlü ölçme değerlendirme aracı programda verilmiş. Aslında ölçme araçları gerçekten
modern ve çeşitli. Önemli olan öğretmenin bunu uygulaması, uygulama düzeyi bence (…)’’Ama
modern ölçme teknikleri kullanmak zordur. Bir zaman gerektirir. Öğretmenlerin bunları uygulama
durumu önemli bence. Öğretmenlerin bunları uygulama durumları denetlenmeli, programa göre
orada bir eksiklik görüyorum yoksa program gerçekten mükemmel’’(K1).
TARTIŞMA VE SONUÇ
Bu araştırmada fen bilimleri öğretmenlerinin 2017 Yılı Fen Bilimleri Dersi Öğretim Öğretim
Programı’ndaki ölçme değerlendirme teknikleri hakkındaki görüşleri incelenmiştir. Bu kapsamda fen
bilimleri öğretmenlerinin öğrencilerini tanıma, izleme-biçimlendirme ve sonuç (ürün) odaklı ölçme
değerlendirme tekniklerini kullanım durumlarına ilişkin bulgular elde edilmiş, tartışılmış ve sonuca
ulaşılmıştır. Yapılan görüşmeler neticesinde araştırmaya katılan fen bilimleri öğretmenlerinin tamamı
2017 yılı öğretim programının ölçme ve değerlendirme anlayışında meydana gelen değişiklikler
hakkında bilgi sahibi olduklarını belirtmiştir. Bu anlamda programın uygulayıcıları olan öğretmenlerin
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programda meydana gelen değişimlerden haberdar olması yayılanan öğretim programında amaçlanan
çıktıların kazanılmasında önemli bir rol oynabilmektedir. Öğretmenlerin güncellenen öğretim
programnın ölçme ve değerlendirme anlayışı hakkındaki değişimlerden haberdar olmaları olumlu bir
sonuç olarak değerlendirilebilir. Bu anlamda araştırmaya katılan öğretmenlerden ikisi 2017 yılı
öğretim programındaki ölçme değerlendirme anlayışının öğrenci merkezli olduğu, iki öğretmenin
performansa yönelik olduğunu ve iki öğretmenin de ölçme ve değerlendirme tekniği sayısında artış
olduğunu belirttikleri görülmüştür.
Ölçme ve değerlendirme tekniklerinin öğrencileri tanıma amaçlı kullanım durumu
incelendiğinde; fen bilimleri öğretmenlerinin daha çok öğretim programında yer almayan çok seçmeli
testler, açık uçlu sorular, boşluk doldurma, ve doğru–yanlış seçeneklerinden oluşan geleneksel ölçme
ve değerlendirme tekniklerini kullandıkları görülmüştür. Sadece bir öğretmen öğrencileri tanıma
amaçlı alternatif ölçme ve değerlendirme tekniklerinden gözlem formundan yararlandığını belirtmiştir.
Diğer taraftan öğretim programında yer alan ölçme ve değerlendirme tekniklerinden ise portfolyolara
ve yetenek testlerine öğretmenlerin değinmediği görülmüştür.
Ölçme ve değerlendirme tekniklerinin öğrencileri izleme-biçimlendirme amaçlı kullanım
durumu incelendiğinde; fen bilimleri öğretmenlerin öğretim programında yer alan araçlardan daha çok
ünite testleri, açık uçlu sorular ve projelerden yararlandıkları belirlenmiştir. Öğretim programında yer
almasına karşın otantik görevler, dereceli puanlama anahtarı, yapılandırılmış grid, dallanmış ağaç,
kelime ilişkilendirme, öz ve akran değerlendirme ve grup değerlendirmelerinden bahseden bir
öğretmene rastlanmamıştır. Öğretim programında yer almayan altenatif ölçme ve değerlendirme
tekniklerinden görüşme, geleneksel ölçme ve değerlendirme tekniklerinden daha çok boşluk doldurma
ve doğru-yanlış tekniklerinden yararlandıkları görülmüştür. Sonuç olarak araştırmaya katılan fen
bilimleri öğretmenlerinin izleme-biçimlendirme amacı ile öğretim programında yer almayan
geleneksel ölçme değerlendirme tekniklerini tercih ettikleri belirlenmiştir
Ölçme ve değerlendirme tekniklerinin sonuç (ürün) odaklı kullanım durumu incelendiğinde,
öğretmenlerin tamamının öğretim programında da yer verilen tekniklerden dönem sonu sınavlarından
yararlandıklarını, üç öğretmen de projelerden yarardıklarını belirtmişlerdir. Öğretmenlerin öğretim
programında yer almayan alternatif ölçme ve değerlendirme teknikleri ile ilgili olarak iki öğretmenin
görüşme tekniğinden, iki öğretmende tanılayıcı dallanmış ağaçtan yararlandığını belirtmiştir. Ayrıca
bir öğretmen performans görevi verdiğini ifade etmiştir. Geleneksel ölçme ve değerlendirme
tekniklerinde ise fen bilimleri öğretmenlerinin büyük ölçüde boşluk doldurma, doğru-yanlış ve çoktan
seçmeli soruların kullanımına ağırlık verdiği görülmüştür.
2017 Yılı Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı’nda ölçme ve değerlendirme tekniklerinin
yeterliliği konusunda, öğretmenlerden üçünün programdaki ölçme ve değerlendirme tekniklerini
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yeterli bulduğu, ikisinin ise yeterli bulmadığı görülmüştür. Yeterli bulmalarına rağmen
öğretmenlerden ikisi öğretim programında ölçme ve değerlendirme tekniklerinin uygulanması için
zaman gerektirdiğini, iki öğretmen ise kullanım zorluğu olduğunu, bunların yanısıra iki öğretmenin de
sınıfların kalabalık olduğunu zorluk olarak belirttikleri görülmüştür.
Sonuç olarak araştırmaya katılan fen bilimleri öğretmenlerinin 2017 Yılı Fen Bilimleri Dersi
Öğretim Programında yer alan alternatif ölçme ve değerlendirme tekniklerinden haberdar olmalarına
rağmen, geleneksel ölçme ve değerlendirme tekniklerini kullanma eğiliminde oldukları görülmüştür.
Öğretmenlerin ifade ettikleri alternatif ölçme ve değerlendirme teknikleri arasında tanılayıcı dallanmış
ağaç, projeler, gözlem formu, sözlü mülakat, öz değerlendirme, kavram haritası, performans görevi,
kavram karikatürü, drama, eğitsel oyunlarnın yer aldığı belirlenmiştir. Büyüktokatlı ve Bayraktar
(2014) araştırmalarında öğretmenlerin alternatif ölçme değerlendirme teknikleri arasında

en sık

çalışma yaprağı ve performans değerlendirmeden yararlandıkları en az ise yapılandırılmış grid, akran
değerlendirmesi, portfolyo ve tanılayıcı dallanmış ağaçtan yararlandıklarını belirlemiştir. Fen bilimleri
öğretmenlerinin alternatif ölçme ve değerlendirme teknikleri hakkında bilgi sahibi oldukları ancak
uygulama konusunda o kadar istekli olmadıkları görülmüştür. Uygulama noktasındaki isteksizlikleri
fazla zaman alması, sınıfların uygulama için kalabalık olması, maliyetli olması, konularda çok fazla
kavram olması, ders saatinin az olmasına yönelik görüşlerine bağlanabilir. Bu sonuçlara bağlı olarak
fen bilimleri öğretmenlerini alternatif ölçme ve değerlendirme tekniklerini kullanmaları konusunda;
konulara ve kavramlara özgü farklı türde ölçme ve değerlendirme tekniklerden oluşan rehber
materyallere ulaşmaları sağlanabilir.
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ÖZET
Bütün alanlarda, eğitimcilerin ortak hedefinin öğrencilerin bilme basamağının üzerine çıkmaları olduğu
söylenebilir. Aksi takdirde öğrenilen bilgiler öğrencilerde anlamlı hale gelememektedir. Bu düşünceden yola
çıkılarak yapılan çalışmada, hem üniversite öğrencilerinin zor bir konu olduğu düşünülen kimyasal türler arası
etkileşimleri kavrama durumlarının araştırılması hem de öğrencilerin kavrama durumlarına gerçekleştirilen
öğretimin etkisi incelenmiştir. Çalışmaya, Türkiye’nin batısında bulunan bir devlet üniversitesinin Fen Bilgisi ve
Biyoloji Öğretmenliği programlarında öğrenim görmekte olan toplam 72 öğrenci dahil edilmiştir. Çalışmanın
verileri iki açık uçlu soru yardımıyla toplanmıştır. Bu soruların her ikisinde de öğrencilere kimyasal
etkileşimlerle ilgili kavramların isimleri verilmiştir. İlk soruda öğrencilerden bunları zayıf ve güçlü etkileşimler
şeklinde ayırt etmeleri istenmiş; ikinci soruda ise her bir bağ/etkileşim türü için örnek vermeleri istenmiştir. Elde
edilen veriler, içerik analizine tabi tutularak uygun kategoriler altında toplanmıştır. Analiz sonuçları, betimsel
istatistik yöntemleriyle tablolar halinde sunulmuştur. Elde edilen sonuçlara göre öğrencilerin kavramaları,
öğrenim gördükleri programa göre farklılıklar göstermekte olup gerçekleştirilen öğretimin öğrenci kavramaları
üzerinde olumlu etkilerinin olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kimyasal bağlar/etkileşimler, üniversite öğrencileri, kavrama.

ABSTRACT
It can be asserted that the common aim of the educators in all fields is to make students raise above the
knowledge level. Otherwise the things learnt cannot be meaningful to the students. By moving from this idea, in
this study it was aimed to investigate the conceptions of university students on chemical interactions subject
which is thought to be difficult. In addition, the effect of conducted teaching on students' conceptions was also
addressed. A total of 72 students studying in one of the governmental universities (Biology and Science
Teaching Students) located in the west part of Turkey were included in the study. Data of the study were
collected with the help of two open ended questions. In both of those questions, the names of the chemical
interactions were presented to the students. In the first question, the students were asked to differentiate those
concepts as strong and weak interactions. In the second question, the students were asked to suggest examples
for each of the interactions. Data were analyzed via content analysis and collected under proper categories.
Results of the analysis were presented in the form of tables via descriptive statistical methods. According to the
findings, the conceptions of the students showed differentiation in relation to their program and conducted
teaching had a positive effect on students' conceptions.
Keywords: Chemical bonds/interactions, university students, conceptions.
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GİRİŞ
Kavramlar, bilginin yapı taşlarını oluşturan ve yeni bilgilerin üretilmesini sağlayan parçalardır
(Ayas, 2012). Kavram öğretimi, fen eğitiminin temel amaçlarından birisi olup öğrencilerin kavramsal
anlamalarının üst düzeylere çıkarılması önem taşımaktadır. Öğrenciler, okul yaşamları boyunca birçok
fen kavramı ile karşılaşmaktadır. Öğrenim görülen düzey arttıkça artan kavram sayısı ile birlikte
bunlar arasındaki ilişkilerin kurulması ve kavramların öğrenci zihinlerinde anlamlandırılması ön plana
çıkmaktadır.
Kimya dersi, içerdiği soyut kavramlar nedeniyle öğrenciler tarafından zor bir ders olarak
algılanmaktadır (Gilbert, 2006; Taber, 2010). Nitekim kimyada birçok soyut kavram bulunmaktadır ve
kimyasal türler arası etkileşimler de bu tür kavramlardan birisidir. Ayrıca, bu kavram, üniversite
düzeyinde verilen Genel Kimya dersi konularından birisini oluşturmaktadır.
Kimyasal türler arası etkileşimler de kendi içerisinde birçok kavram barındırmaktadır.
Örneğin; atom, elektron, kimyasal bağ, molekül, iyon, anyon, katyon, metal, ametal gibi kavramların
kimyasal türler arası etkileşimlerin anlaşılması için temel oluşturduğu söylenebilir. Öğrenciler, bu
bilgileri yapılandırdıktan sonra hidrojen bağı, iyonik bağ, London kuvvetleri gibi farklı kimyasal türler
arası etkileşimleri anlayabilirler. Bu nedenle, öğrencilerin ilk olarak bu kavramları zihinlerinde
yapılandırıp kendilerinin tanımlayabilmesi gerekir. Ancak kavramlar sadece tanımla öğrenilemez
(Ayas, 2012). Tanımların, öğrenme sürecinin başlangıç aşamasını oluşturduğu ifade edilebilir. Bunun
yanında, öğrencilerin bu kavramları örneklendirebilmeleri de önem taşımaktadır. Çünkü öğrenciler
tarafından öne sürülen örnekler, öğrencilerin zihinlerindeki yapıyı göstermektedir.
Yukarıda bahsedilen nedenlerle, yapılan çalışmaya üniversite öğrencilerinin kimyasal türler
arası etkileşimlere yönelik kavrama durumları konu edilmiştir.
Sorgulamaya Dayalı Öğrenme
Sorgulamaya Dayalı Öğrenme, yapılandırmacı kuramı temel alarak ortaya çıkan, öğrencilerin
öğrenmeyi öğrenmelerinde ve üst düzey düşünme becerileri geliştirmelerinde etkili olan bir öğrenme
yaklaşımıdır (Bayram, 2015). Bu yaklaşımda amaç; öğrencilerin sorgulama, araştırma ve süreç
becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmaktır.
Sorgulamaya Dayalı Öğrenme’de, sorgulama üç şekilde gerçekleştirilmektedir: (i)
Yapılandırılmış Sorgulama (ii) Rehberli Sorgulama (iii) Açık Sorgulama. Bu çalışmada, Rehberli
Sorgulama temel alınmıştır. Rehberli Sorgulama, öğretmenlerin öğrencilerin sorgulamaya başlamaları
için sorular sordukları; ancak öğrencilerin bu sorulara cevaplar araştırmada, kendi kendilerine
yönlendikleri sorgulama türü olarak ifade edilmektedir (Spronken Smith ve Walker, 2010).
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Sorgulamaya Dayalı Öğrenme’nin, son yıllarda alanyazında farklı öğrenim seviyelerindeki
öğrenciler ile gerçekleştirilmiş çeşitli fen araştırmalarına konu edildiği ve bu araştırmalardan olumlu
sonuçlar elde edildiği görülmektedir (Bostan Sarığlan ve Abacı, 2017; Duru, Demir, Önen ve Benzer,
2011; Karamustafaoğlu ve Celep Havuz, 2016; Kaya ve Yılmaz, 2016; Kayacan ve Selvi, 2017;
Kocagül, 2013; Sarı ve Bakır Güven, 2013; Şimşek ve Kabapınar, 2010).
Araştırmanın Amacı
Araştırmanın amacı; üniversite öğrencileri için zor bir konu olduğu düşünülen kimyasal türler
arası etkileşimleri kavrama durumlarının araştırılması ve gerçekleştirilen öğretimin, öğrencilerin
kavrama durumlarına etkisinin incelenmesidir. Araştırmanın amacı doğrultusunda, üniversite
öğrencilerinin, kimyasal türler arası etkileşimlerle ilgili yaptıkları sınıflandırmalar ve bu kavramlarla
ilgili öne sürdükleri örnekler incelenmiştir.
Araştırmanın Önemi
Bütün alanlarda, eğitimcilerin ortak hedefinin öğrencilerin bilme basamağının üzerine
çıkmaları olduğu söylenebilir. Aksi takdirde öğrenilen bilgiler öğrencilerde anlamlı hale
gelememektedir. Bilme basamağının bir üstü, kavrama basamağına denk gelmektedir. Bu basamak,
öğrencilerin öğrenilen kavrama yönelik örnekler ileri sürebilmelerini de içeren bir seviyedir.
Yapılan araştırmada, daha önce bahsedildiği gibi, üniversite öğrencilerinin kimyasal türler
arası etkileşimleri kavrama durumları ele alınmıştır. Araştırma sonuçlarının, öğrencilerin kimyasal
türler arası etkileşimleri kavrama durumlarını yansıtması ve eğitimcilere bu kavramların öğretiminde
göz önünde bulundurmaları gereken noktaları sunması açısından önem taşıdığı düşünülmektedir.
YÖNTEM
Araştırma Modeli
Yapılan araştırmada nitel yaklaşımlardan yararlanılmıştır. Araştırma, bir durum çalışması
modelindedir. Durum çalışması, bir ya da birden fazla olayın, ortamın, programın, sosyal grubun,
topluluğun, bireylerin ya da birbirine bağlı sistemlerin ayrıntılı olarak incelendiği yöntem şeklinde
tanımlanmaktadır (McMillan, 2004).
Çalışma Grubu
Çalışma grubunu, Türkiye’nin batısında bulunan bir devlet üniversitesinin eğitim fakültesinin
birinci sınıfında öğrenim görmekte olan Fen Bilgisi Öğretmenliği (51) ve Biyoloji Öğretmenliği (21)
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öğrencileri oluşturmaktadır. Örneklem seçiminde, kolay ulaşılabilir örnekleme yaklaşımı kullanılmıştır
(Yıldırım ve Şimşek, 2008).
Veri Toplama Aracı
Veri toplama aracı, araştırmacılar tarafından geliştirilmiş iki açık uçlu sorudan oluşmaktadır.
Bu soruların her ikisinde de öğrencilere kimyasal etkileşimlerle ilgili bazı kavramların isimleri
verilmiştir. İlk soruda, öğrencilerden kendilerine verilen kavramları, zayıf ve güçlü etkileşimler
şeklinde ayırt etmeleri istenmiştir. Bu kavramlar; iyonik bağ, dipol – dipol etkileşimleri, kovalent bağ,
hidrojen bağı, iyon – dipol etkileşimleri, metalik bağ, van der waals bağları ve indüklenmiş dipol
etkileşimleridir (London kuvvetleri). İkinci soruda ise öğrencilere verilen her bir bağ/etkileşim türü
için örnek vermeleri istenmiştir.
Araştırma Süreci
Yapılan araştırma; ön test, öğretim ve son test uygulamalarını içermektedir. Ön test ve son test
uygulamaları, veri toplama sürecini oluşturmakta olup verilerin toplanması araştırmacıların
gözetiminde ve birer ders saati içinde gerçekleşmiştir.
Konunun öğretimi ise araştırmacılardan birisi tarafından iki ders saati içinde Sorgulamaya
Dayalı Öğrenme yaklaşımından faydalanılarak yapılmıştır. Rehberli Sorgulamanın temel alındığı bu
yaklaşımda, öğretimi gerçekleştiren araştırmacı bilinen kavramlardan yola çıkarak öğrencilerin
öğrenmesi gereken kavramları yapılandırmalarına yardımcı olmuştur. Araştırmacı, bu süreçte
öğrencilere sürekli sorular sorarak onları araştırmaya ve sorgulamaya yönlendirmiştir. Öğrencilerin
doğrularını ve yanlışlarını görmelerine yardımcı olarak sürecin tamamlanmasını sağlamıştır.
Veri Analizi
Veri analizinde nitel yaklaşımlardan yararlanılmış olup bu kapsamda içerik analizi
kullanılmıştır (Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2010). Öğrencilere
yöneltilen birinci açık uçlu sorudan elde edilen verilerin analizinde; elde edilen veriler, doğru
sınıflandırılan etkileşim türü sayısını içerip içermeme durumuna göre toplam dokuz kategori altında
analiz edilmiştir. Bu kategoriler, herhangi bir doğru sınıflandırma içermiyorsa “0”, bir kavramı doğru
bir şekilde zayıf ya da güçlü etkileşim şeklinde sınıflandırıyor ise “1”, iki kavramı doğru bir şekilde
zayıf ya da güçlü etkileşim şeklinde sınıflandırıyor ise “2” ile kodlayacak şekilde oluşturulmuştur.
Buna göre “8”, öğrencilerin kendilerine verilen bütün kavramları doğru bir şekilde zayıf ya da güçlü
etkileşim şeklinde sınıflandırdığını göstermektedir. Analiz sonuçları, betimsel istatistik yardımıyla, iki
farklı programda öğrenim gören öğrenciler için ön test - son test açısından karşılaştırılmıştır.
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İkinci açık uçlu sorudan elde edilen verilerin analizinde ise öğrencilerin verdiği örnekler,
doğru, yanlış ve cevapsız olmak üzere üç kategori altında toplanmıştır. Analiz sonuçları, betimsel
istatistik yardımıyla iki farklı programda öğrenim gören öğrenciler için ön test - son test açısından
karşılaştırılmıştır.
Veri analizlerinin sunumunda, Fen Bilgisi Öğretmenliği öğrencileri, FBÖ; Biyoloji
Öğretmenliği öğrencileri ise BÖ ile kodlanmıştır.
BULGULAR
Araştırmadan elde edilen bulgular, veri toplama aracında yer alan her bir soru için ayrı ayrı
tablolar halinde sunulmuştur.
Birinci Açık Uçlu Sorudan Elde Edilen Bulgular
Öğrencilerden, kendilerine verilen kimyasal türler arası etkileşimler ile ilgili kavramları, zayıf
ve güçlü etkileşimler şeklinde sınıflandırmaları istendiğinde; her iki program için elde edilen ön test son test karşılaştırmasına dayalı bulgular, Tablo 1’de sunulmaktadır.
Tablo 1. Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Zayıf ve Güçlü Etkileşimler Şeklinde Sınıflandırılması
Kategoriler

FBÖ

BÖ

0
1

Ön Test
1 (%2.0)
-

Son Test
-

Ön Test
1 (%4.8)
1 (%4.8)

Son Test
-

2

1 (%2.0)

-

1 (%4.8)

-

3
4

-

-

1 (%4.8)

1 (%4.8)
-

5

4 (%7.8)

-

4 (%19.0)

1 (%4.8)

6
7

10 (%19.6)
9 (%17.6)

4 (%7.8)

2 (%9.5)
4 (%19.0)

6 (%28.6)

8

26 (%51.0)

47 (%92.2)

7 (%33.3)

13 (%61.9)

Toplam

51 (%100.0)

51 (%100.0)

21 (%100)

21 (%100)

Tablo 1’e göre ön testten elde edilen bulgular, her iki program için de düşük seviyedeki
sınıflandırmalara işaret etmektedir. Her iki programda da ön test sonucunda 1’er öğrencinin hiçbir
şekilde doğru sınıflandırma yapamaması dikkati çekmektedir. Son testten elde edilen bulgular
incelendiğinde ise her iki program için de alt düzeylerde sınıflandırma yapılmadığı görülmektedir.
Hatta Fen Bilgisi Öğretmenliği öğrencilerinin yaptığı sınıflandırmaların en üst iki düzeyde toplandığı
görülmektedir. Biyoloji Öğretmenliği Öğrencileri için de benzer bir durum geçerli olmakla birlikte 3.
ve 5. düzeylerde sınıflandırma yapan birer öğrencinin bulunması dikkati çekmektedir. Tablo 1’den
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anlaşılacağı üzere yapılan öğretim sonucunda her iki program öğrencilerinin kimyasal türler arası
etkileşimleri zayıf ve güçlü etkileşimler olarak daha iyi bir şekilde sınıflandırabildikleri görülmektedir.
İkinci Açık Uçlu Sorudan Elde Edilen Bulgular
Öğrencilerden, kendilerine kimyasal türler arası etkileşimler ile ilgili verilen sekiz kavram için
örnek öne sürmeleri istendiğinde elde edilen bulgular, bir önceki soruda olduğu gibi her iki program
açısından ön test - son test karşılaştırmasına dayalı olarak her bir kavram için ayrı ayrı tablolar halinde
sunulmaktadır.
Tablo 2. İyonik Bağ Kavramı için Verilen Örneklerin Analizinden Elde Edilen Bulgular

Doğru
Yanlış
Cevapsız

FBÖ
Ön Test
37 (%72.5)
6 (%11.8)
8 (%15.7)

Toplam

51 (%100)

Kategoriler

Son Test
46 (%90.2)
4 (%7.8)
1 (%2.0)

BÖ
Ön Test
13 (%61.9)
3 (%14.3)
5 (%23.8)

Son Test
19 (%90.5)
2 (%9.5)

51 (%100)

21 (%100)

21 (%100)

Tablo 2’ye göre iyonik bağ için her iki program için de son test sonucunda elde edilen doğru
örneklerin oranının ön teste göre artış gösterdiği açıktır. Bunun yanında, son test sonucunda yanlış
örneklerin ve cevapsız bırakılan kavramların da azalması dikkati çekmektedir.
Tablo 3. Dipol-Dipol Etkileşimleri Kavramı için Verilen Örneklerin Analizinden Elde Edilen Bulgular

Doğru
Yanlış
Cevapsız

FBÖ
Ön Test
13 (%25.4)
20 (%39.2)
18 (%35.3)

Toplam

51 (%100.0)

Kategoriler

Son Test
22 (%43.1)
12 (%23.5)
17 (%33.3)

BÖ
Ön Test
1 (%4.8)
2 (%9.5)
18 (%85.7)

Son Test
7 (%33.3)
6 (%28.6)
8 (%38.1)

51 (%100.0)

21 (%100.0)

21 (%100.0)

Tablo 3’e göre son test sonucunda dipol-dipol etkileşimleri için son test sonucunda elde edilen
doğru örneklerin oranının ön teste göre artış gösterdiği bulunmuştur. Fakat bu artışın belirli bir
seviyede gerçekleşmesi, %50’nin altında kalması dikkati çekmektedir. Biyoloji Öğretmenliği
öğrencilerinin dipol-dipol etkileşimler için ön testte büyük oranda herhangi bir örnek ileri süremediği
görülmektedir. Son test sonucunda her iki programda da yanlış örnek veren öğrenciler ile herhangi bir
örnek veremeyenlerin oranı %50’nin üzerindedir.
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Tablo 4. Hidrojen Bağı Kavramı için Verilen Örneklerin Analizinden Elde Edilen Bulgular

Doğru
Yanlış
Cevapsız

FBÖ
Ön Test
2 (%3.9)
44 (%86.3)
5 (%9.8)

Toplam

51 (%100.0)

Kategoriler

Son Test
19 (%37.2)
23 (%45.1)
9 (%17.6)

BÖ
Ön Test
2 (%9.5)
12 (%57.1)
7 (%33.3)

Son Test
8 (%38.1)
6 (%28.6)
7 (%33.3)

51 (%100.0)

21 (%100.0)

21 (%100.0)

Tablo 4 incelendiğinde ön testte her iki program için de hidrojen bağı için verilen örneklerin
büyük oranda yanlış olması dikkati çekmektedir. Bu kavramla ilgili ön testte elde edilen doğru
örneklerin azınlıkta kaldığı görülmektedir. Son test sonuçları incelendiğinde ise öğrencilerin verdikleri
doğru örneklerin belirli bir miktar artış gösterdiği; yanlış örneklerin oranının ise düştüğü saptanmıştır.
Buna rağmen öğretim sonucunda öğrencilerin verdiği örneklerdeki iyileşmenin sınırlı olduğu
görülmektedir.
Tablo 5. Kovalent Bağ Kavramı için Verilen Örneklerin Analizinden Elde Edilen Bulgular
Kategoriler
Doğru
Yanlış
Cevapsız
Toplam

FBÖ
Ön Test
39 (%76.5)
5 (%9.8)
7 (%13.7)
51 (%100.0)

Son Test
46 (%90.2)
3 (%5.9)
2 (%3.9)
51 (%100.0)

BÖ
Ön Test
13 (%61.9)
2 (%9.5)
6 (%28.6)
21 (%100.0)

Son Test
17 (%81.0)
4 (%19.0)
21 (%100.0)

Tablo 5’e göre öğrencilerin her iki program için de kovalent bağ ile ilgili verdiği doğru
örneklerin son test sonucunda ön teste göre artış gösterdiği tespit edilmiştir. Bunun yanında yanlış
örneklerin ve cevapsızların da azaldığı görülmüştür. Biyoloji Öğretmenliği öğrencilerinden son test
sonucunda hiç yanlış örnek elde edilmemesi ise dikkati çeken bir diğer olumlu sonuçtur.
Tablo 6. İyon-Dipol Etkileşimleri Kavramı için Verilen Örneklerin Analizinden Elde Edilen Bulgular

Doğru
Yanlış
Cevapsız

FBÖ
Ön Test
16 (%31.4)
19 (%37.3)
16 (%31.4)

Toplam

51 (%100.0)

Kategoriler

Son Test
32 (%62.8)
9 (%17.6)
10 (%19.6)

BÖ
Ön Test
1 (%4.8)
2 (%9.5)
18 (%85.7)

Son Test
7 (%33.3)
5 (%23.8)
9 (%42.9)

51 (%100.0)

21 (%100.0)

21 (%100.0)

Tablo 6 incelendiğinde, öğrencilerin iyon-dipol etkileşimleri ile ilgili verdiği doğru örneklerin
son test sonucunda ön teste göre artış gösterdiği bulunmuştur. Bu artışın Fen Bilgisi Öğretmenliği
öğrencileri için daha yüksek bir oranda gerçekleşirken Biyoloji Öğretmenliği Öğrencileri için ise
sınırlı seviyede olması dikkati çekmektedir. Bunun yanında her iki program için de cevapsız
bırakılanların oranının düştüğü tespit edilmiştir.
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Tablo 7. Metalik Bağ Kavramı için Verilen Örneklerin Analizinden Elde Edilen Bulgular
Kategoriler

FBÖ

BÖ

Doğru

Ön Test
9 (%16.4)

Son Test
22 (%43.1)

Ön Test
2 (%9.5)

Son Test
4 (%19.0)

Yanlış

18 (%35.3)

7 (%13.7)

2 (%9.5)

2 (%9.5)

Cevapsız

24 (%47.1)

22 (%43.1)

17 (%81.0)

15 (%71.4)

Toplam

51 (%100.0)

51 (%100.0)

21 (%100.0)

21 (%100.0)

Tablo 7’ye göre öğrencilerin metalik bağ kavramına yönelik verdiği doğru örneklerin son test
sonucunda ön teste göre sınırlı seviyede artış gösterdiği bulunmuştur. Özellikle Biyoloji Öğretmenliği
programı öğrencilerinin çoğunun hem ön testte hem de son testte bu kavram ile ilgili örnek ileri
sürememesi dikkati çekmektedir.
Tablo 8. Van der Waals Bağları Kavramı için Verilen Örneklerin Analizinden Elde Edilen Bulgular

Doğru
Yanlış
Cevapsız

FBÖ
Ön Test
1 (%2.0)
7 (%13.7)
43 (%84.3)

Toplam

51 (%100.0)

Kategoriler

Son Test
17 (%33.3)
6 (%11.8)
28 (%54.9)

BÖ
Ön Test
21 (%100.0)

Son Test
1 (%4.8)
2 (%9.5)
18 (%85.7)

51 (%100.0)

21 (%100.0)

21 (%100.0)

Tablo 8 incelendiğinde, van der Waals Bağları ile ilgili ön testte Fen Bilgisi Öğretmenliği
öğrencilerinden sadece 1 kişinin doğru örnek ileri sürdüğü bulunurken Biyoloji Öğretmenliği
Öğrencilerinin tamamının bu kavramla ilgili herhangi bir örnek ileri süremediği tespit edilmiştir. Son
testten elde edilen bulgular ise her iki program için de gelişme olduğunu göstermekte ancak bu
gelişmenin sınırlı bir seviyede kalması dikkati çekmektedir.
Tablo 9. İndüklenmiş Dipol Etkileşimleri Kavramı için Verilen Örneklerin Analizinden Elde Edilen
Bulgular

Doğru
Yanlış
Cevapsız

FBÖ
Ön Test
12 (%23.5)
16 (%31.4)
23 (%45.1)

Toplam

51 (%100.0)

Kategoriler

Son Test
19 (%37.3)
12 (%23.5)
20 (%39.2)

BÖ
Ön Test
2 (%9.5)
2 (%9.5)
17 (%81.0)

Son Test
7 (%33.3)
2 (%9.5)
12 (%57.1)

51 (%100.0)

21 (%100.0)

21 (%100.0)

Tablo 9’a göre öğrencilerin indüklenmiş dipol etkileşimleri için verdiği doğru örneklerin son
test sonucunda ön teste göre sınırlı bir seviyede artış gösterdiği bulunmuştur. Biyoloji Öğretmenliği
programında yanlış örnek oranının ön test ve son test için aynı kalması dikkati çekmektedir. Ayrıca bu
programda örnek veremeyen öğrenci oranının son test sonucunda da öğrencilerin yarısından fazlasını
oluşturduğu görülmektedir.
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SONUÇ VE TARTIŞMA
Çalışma sonucunda hem Fen Bilgisi Öğretmenliği hem de Biyoloji Öğretmenliği programında
öğrenim görmekte olan öğrencilerin kimyasal türler arası etkileşimleri daha iyi bir şekilde
sınıflandırdıkları görülmüştür. Bu sonucun, alanyazından elde edilen diğer sonuçlar ile uyumlu olduğu
söylenebilir (Duru, Demir, Önen ve Benzer, 2011). Ayrıca, gerçekleştirilen öğretim sonucunda, her iki
programdan elde edilen bulgulara göre öğrencilerin kimyasal türler arasındaki etkileşimlere yönelik
verdikleri örneklerin de iyileştiği tespit edilmiştir. Buna göre öğrencilerin ileri sürdükleri doğru
örneklerin artış gösterirken yanlış örneklerin ve cevapsız bırakılanların ise azaldığı dikkati
çekmektedir. Buna karşılık öğrencilerin bazı kavramlara yönelik verdikleri örneklerdeki iyileşmenin
sınırlı bir seviyede gerçekleşmesi dikkati çekmektedir.
Gerçekleştirilen öğretime rağmen katılımcıların %35’inden daha azının doğru kavramalara
sahip olduğu tespit edildiği etkileşim türleri, Fen Bilgisi Öğretmenliği programı için (i) van der Waals
bağları; Biyoloji Öğretmenliği Programı için ise (i) dipol-dipol etkileşimleri (ii) iyon-dipol
etkileşimleri (iii) metalik bağ (iv) van der Waals bağları (v) indüklenmiş dipol etkileşimleri olarak
belirlenmiştir. Bu sonuçtan, bahsedilen etkileşim türlerinin öğrenciler tarafından yeterince iyi
anlaşılmadığı ve öğrencilerin bu etkileşim türlerini kavramada zorluk çektikleri anlaşılmaktadır.
Öğrencilerin verdiği örneklerde tespit edilen yanlışlıkların bir sebebi; dipol-dipol etkileşimleri,
hidrojen bağı gibi etkileşim türlerinin iki molekül arasında değil de tek bir moleküldeymiş gibi
algılanması şeklinde belirlenmiştir. Bunun yanında öğrencilerin kimyasal türler arası etkileşimlere
doğru örnekler verebilmeleri için metal, iyon, dipol gibi kavramlara yönelik anlamalarının tam olması
gerekmektedir. Ayrıca, öğrenim görülen programlar arasında bir karşılaştırma yapıldığında, Biyoloji
Öğretmenliği öğrencilerinin Fen Bilgisi Öğretmenliği öğrencilerine göre doğru örnekler vermede daha
fazla zorluk yaşadıkları görülmektedir.
Öğrencilerin zorluk çektikleri kavramlara yönelik sonuçların daha da iyileştirilmesi için kimya
eğitimcilerinin animasyon gibi teknolojik görsellerden destek almaları önerilmektedir (Pekdağ, 2010).
KAYNAKLAR
Ayas, A. (2012). Kavram Öğrenimi. İçinde S. Çepni (Ed.) Kuramdan uygulamaya fen ve teknoloji
öğretimi (10. Baskı). (ss.151-177). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
Bayram, Z. (2015). Sorgulamaya dayalı kimya öğretimi uygulamaları. İçinde A. Ayas, A. & M.
Sözbilir. (Ed.). Kimya öğretimi. (ss. 445-461). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
Bostan Sarıoğlan, A., & Abacı, B. (2017). Sorgulamaya dayalı öğretimin “lamba parlaklığı”
kavramının ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin başarısına etkisi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Dergisi, 9(3) Özel Sayı, 164-171.
Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2010). Bilimsel
araştırma yöntemleri (6. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

496

X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Nevşehir / 2018

Duru, M.K., Demir, S., Önen, F., & Benzer, E. (2011). Sorgulamaya dayalı laboratuvar
uygulamalarının öğretmen adaylarının laboratuvar algısına tutumuna ve bilimsel süreç becerilerine etkisi.
M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 33, 25-44.
Gilbert, J.K. (2006). On the nature of “context” in chemical education, International Journal of
Science Education, 28(9), 957-976.
Karamustafaoğlu, S., & Celep Havuz, A. (2016). Inquiry based learning and its effectiveness.
International Journal of Assessment Tools in Education, 3(1), 40-54.
Kaya, G., & Yılmaz, S. (2016). Açık sorgulamaya dayalı öğrenmenin öğrencilerin başarısına ve
bilimsel süreç becerilerinin gelişimine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(2), 300318.
Kayacan, K., & Selvi, M. (2017). Öz düzenleme faaliyetleri ile zenginleştirilmiş araştırmasorgulamaya dayalı öğretim stratejisinin kavramsal anlamaya ve akademik öz yeterliğe etkisi. Kastamonu
Eğitim Dergisi, 25(5), 1771-1786.
Kocagül, M. (2013). Sorgulamaya dayalı mesleki gelişim etkinliklerinin ilköğretim fen ve teknoloji
öğretmenlerinin bilimsel süreç becerilerine, öz-yeterlik ve sorgulamaya dayalı öğretime ilişkin inançlarına
etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
McMillan, J.H. (2004). Educational research: fundamentals for the consumer. (4th Ed.). Boston:
Allyn and Bacon.
Pekdağ, B. (2010). Kimya öğreniminde alternatif yollar: animasyon, simülasyon, video ve
multimedya ile öğrenme. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 7(2), 79-110.
Sarı, U., & Bakır Güven, G. (2013). Etkileşimli tahta destekli sorgulamaya dayalı fizik öğretiminin
başarı ve motivasyona etkisi ve öğretmen adaylarının öğretime yönelik görüşleri. Necatibey Eğitim
Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 7(2), 110-143.
Spronken‐Smith, R., & Walker, R. (2010). Can inquiry‐based learning strengthen the links between
teaching and disciplinary research?. Studies in Higher Education, 35(6), 723-740.
Şimşek, P., & Kabapınar, F. (2010).The effects of inquiry-based learning on elementary students’
conceptual understanding of matter, scientific process skills and science attitudes. Procedia Social and
Behavioral Sciences, 2, 1190–1194.
Taber, K.S. (2010). Challenging gifted learners: general principles for science educators; and
exemplification in the context of teaching chemistry. Science Education International, 21(1), 5-30.
Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (6. Baskı).
Ankara: Seçkin Yayıncılık.

497

X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Nevşehir / 2018

FİZİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ SİMÜLASYON PROGRAMLARINA YÖNELİK
GÖRÜŞLERİ
VIEWS OF PRE-SERVICE PHYSICS TEACHERS CONCERNING SIMULATION
PROGRAMS
Işıl AYKUTLUa, Sevim BEZENb, Celal BAYRAKc
aHacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Ankara, Türkiye
aykutlu@hacettepe.edu.tr
bHacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Ankara, Türkiye
sevimbezen@hacettepe.edu.tr
cHacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Ankara, Türkiye
cbayrak@hacettepe.edu.tr

ÖZET
Bu araştırmada fizik öğretmen adaylarının simülasyon programlarına ilişkin görüşlerinin incelenmesi
amaçlanmıştır. Araştırmada fizik eğitimi alanında simülasyon programlarının kullanılması ile ortaya çıkacak
sonuçların değerlendirilmesi istenmektedir. Betimsel araştırma yöntemlerinden özel durum çalışması
kapsamında yürütülen bu araştırmanın çalışma grubunu 12 fizik öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırma
Ankara’da yer alan bir devlet üniversitesinin son sınıfında olan fizik öğretmen adayları ile yürütülmüştür.
Araştırmada ölçüt, öğretmen adaylarının son sınıf öğrencisi olmaları olarak belirlenmiştir. Çünkü eğitim ve
öğretim süreci içerisinde son sınıfa gelmiş olan öğretmen adaylarının teorik ve pratik olarak almış olmaları
gereken ders yükümlülüklerinin çoğunu tamamlamış oldukları bilinmektedir. Araştırmanın verileri öğretmen
adaylarının gönüllülük ilkesi dahilinde toplanmıştır ve veriler toplanmadan önce öğretmen adaylarına örnek
simülasyon programları gösterilmiştir. Ardından simülasyon programlarının fizik derslerinde uygulanabilirliğine
yönelik açık uçlu soruların yer aldığı form öğretmen adaylarına dağıtılmıştır. Araştırma kapsamında elde edilen
veriler içerik analizi ile çözümlenmiştir. Araştırmanın sonucunda ise öğretmen adaylarının simülasyon
programları ile desteklenen öğretimin öğrencilerin tutum ve başarısını arttırmada ve kalıcı öğrenmeyi sağlamada
etkili olduğunu düşündükleri belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Fizik öğretmen adayları, simülasyon programları, fizik öğretimi.

ABSTRACT
In this study, the aim is to examine pre-service physics teachers’ views concerning simulation
programs. In the study, an evaluation of the results that would come out with the use of simulation programs in
the field of physics education is sought. Conducted within the frame of special case study, which is one of the
descriptive research methods, its study group consists of 12 pre-service physics teachers. It was conducted with
the participation of senior pre-service physics teachers from a state university in Ankara. Criterion pre-service
teachers was determined as being a senior, because it is known that seniors have completed most of the classes in
the curriculum, both the theoretical and the practical ones. Data of the study were gathered on a voluntary basis,
and before the gathering of data students were shown sample simulation programs. Then, a form that consists of
open ended questions on whether simulation programs can be applied to physics classes was distributed to the
students. Data obtained within the context of the study were analyzed through content analysis. At the end of the
study, it was determined that pre-service teachers think that a teaching supported by simulation programs are
effective in increasing students’ attitude and success and ensuring permanent learning.
Keywords: Pre-service physics teachers, simulation programs, physics education
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GİRİŞ
Bilgi ve teknoloji çağının yaşandığı bu dönemde öğrencilerden eğitim teknolojilerini etkili bir
şekilde kullanmaları beklenmektedir. Çünkü bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeler günümüz
koşullarını etkilemiş ve teknolojiyi yaşamın kaçınılmaz bir parçası haline getirmiştir (Januszewski ve
Molenda, 2008). Toplumun bu konuda gelişmesine üniversiteler öncülük etmektedir. Üniversiteler
teknolojinin öğretme ve öğrenme süreci içerisindeki

kullanımının ve yaygınlaştırılmasının

sağlanmasında önemli rol oynamaktadır (Çağıltay vd., 2007). Alanyazında öğretmenlerin derslerinde
eğitim teknolojilerini kullanma konusunda yeterli bilgi ve beceriye sahip olmadıkları ve okullarda da
yeterli düzeyde donanım, yazılım ve teknik desteğin olmadığı ifade edilmektedir. Bu bakımdan
özellikle üniversitelerin eğitim fakültelerinde öğrenim gören öğretmen adaylarının eğitim
teknolojilerine yatkın olarak yetiştirilmesi gerektiği düşünülmektedir. Geleceğin öğretmenleri olacak
öğretmen adaylarının teknolojiye yakınlıkları ve hazır bulunuşluk düzeyleri azımsanamayacak kadar
önem arz etmektedir (Göktaş, 2006). Eğitim fakültelerinde teknolojik gelişmelere paralel bir şekilde
eğitim ve öğretim sürecinin sürekli yapılandırılması gerektiği düşünülmektedir (Knapp ve Glenn,
1996). Çünkü son yıllardaki teknolojideki hızlı gelişimler eğitim sistemini doğrudan etkilemektedir
(Orhan ve Akkoyunlu, 2003). Öğretme ve öğrenme süreçlerinin daha verimli olması ve nitelikli
bireyler yetiştirilebilmesi amacıyla eğitim teknolojilerinden yararlanılması ve gelişmelerin takip
edilmesi gerektiği söylenebilir (Konur, Sezer ve Tekbıyık, 2008). Kısacası eğitim teknolojisi bireylerin
yaşamlarının, toplumların gelişmişliklerinin ve yaşam kalitelerinin belirlenmesinde rol oynamaktadır
(Gürol, Demirli ve Aktı, 2010). Eğitim teknolojisi farklı şekillerde öğrenmeyi, bilginin bireylerin
zihninde yapılanmasını, öğrenci motivasyonunun artmasını, öğrencilerin öğrenme sürecine katılımını
sağlamaktadır (Woodard, 2003).
Eğitim teknolojileri içerisinde kullanılabilen simülasyon programlarının ise zihinsel
becerilerin kullanımına ve aktif öğrenmeye destek sağladığı bilinmektedir. Aynı zamanda simülasyon
programları sayesinde öğrencilerin birer bilim adamı gibi düşünebilmelerine olanak sağlanabildiği
araştırmalarda yer almaktadır (Soderberg ve Price, 2003). Fizik alanında da bilişsel, psikomotor ve
tutumsal davranışların öğrenciler tarafından kazanılması gerektiği düşünüldüğünde, bu alanda
yenilikçi uygulamaların kullanımının önemli olduğu söylenebilir. Öğrencilere özellikle bilişsel ve
psikomotor davranışların kazandırılmasında ve öğrencilerin öğrenme sürecinde aktif rol oynamasında
interaktif yöntemlerin etkili olduğu ifade edilebilir. İnteraktif yöntemlerin başında da simülasyon
programlarının yer aldığı bilinmektedir. Bu bakımdan simülasyon programlarının öğrencilere gerçek
yaşam durumları ile gerçekçi bir öğrenme ortamı sağlanarak onların bilişsel ve psikomotor özellikleri,
bilgi ve becerilerinin gelişmesinde katkı sağlandığı söylenebilir. Aynı zamanda simülasyon
programları öğrencilerin gerçek yaşam koşullarını yansıtan bir olayda gerçek yaşamın riski alınmadan
sanal deneyimin kazanıldığı bir yöntem olarak tanımlanmaktadır. Bunların yanında araştırmalarda
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simülasyon programlarının öğrenci başarısına olumlu etkide bulunduğu savunulmaktadır (Aktamış,
Akpınar ve Ergin, 2002).

Simülasyon programlarının fizik eğitimi içerisinde büyük önem

taşımaktadır. Çünkü fizik eğitimi içerisindeki konuların öğrencilere soyut geldiği düşünüldüğünde,
simülasyon programlarının bu kavramların öğrenimini kolaylaştıracağı, somutlaştıracağı ve
derinlemesine öğrenimi sağlayacağı ifade edilmektedir (Çakmak,1999). Ayrıca simülasyon
programları laboratuvarlarda yapılması tehlikeli deneylerin yapılmasında, verilerin doğru ve hızlı bir
şekilde elde edilmesinde, işlenmesinde ve öğrencilere geri bildirim sağlamasında önemli rol
oynamaktadır (Soderberg ve Price, 2003). Simülasyon programları kullanılarak gerçekleştirilecek olan
öğretim ortamında, öğrencilerin yaparak ve yaşayarak bilgiye ulaşmalarına yardımcı olunacağına,
yaratıcı bireylerin gelişebileceğine ve öğrencilerin kendi bilgilerini değerlendirebileceklerine
inanılmaktadır (Terzioğlu vd., 2012). Aynı zamanda olay ve nesnelerin çok yönlü algılanabileceği,
yorumlanabileceği ve derse olan ilginin artabileceği düşünülmektedir (Akpınar, Aktamış ve Ergin,
2005). Bu doğrultuda araştırmada, fizik öğretmen adaylarının simülasyon programlarına ilişkin
görüşlerinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmada fizik eğitimi alanında simülasyon
programlarının kullanılması ile ortaya çıkacak sonuçların değerlendirilmesi istenmektedir.
YÖNTEM
Araştırmanın Deseni
Araştırma

betimsel

araştırma

yöntemlerinden

özel

durum

çalışması

kapsamında

yürütülmüştür. Özel durum çalışması bir olayın “neden, niçin ve nasıl” sorularına yanıt verecek
şekilde derinlemesine incelenmesine olanak sağlayan bir araştırma yöntemidir (Yin, 2009; Yıldırım ve
Şimşek, 2013). Yapılan durum çalışmalarında genellikle bir olayın betimlenmesi temel amaç
olduğundan, araştırmada da gerçek bir durumdan var olan bir durumun betimlenmesi ve ifade
edilenlerin okuyuculara bir anlam ve görüş belirtmesi istenmektedir (Gall, Gall, & Borg, 1999).
Çalışma Grubu
Durum çalışmalarında olduğu gibi araştırmada katılımcılar birbirleri ile etkileşimde bulunan,
aynı ortam içerisinde olan ve birbirlerini tanıyan kişilerde oluşmaktadır. Bu kapsamda araştırmada bir
sınıf ortamındaki öğrenciler ele alınmıştır (McMillan, 2004). Araştırmanın çalışma grubunu 12 fizik
öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırma Ankara’da yer alan bir devlet üniversitesinin son sınıfında
olan fizik öğretmen adayları ile yürütülmüştür. Araştırmada ölçüt, öğretmen adaylarının son sınıf
öğrencisi olmaları olarak belirlenmiştir. Çünkü eğitim ve öğretim süreci içerisinde son sınıfa gelmiş
olan öğretmen adaylarının teorik ve pratik olarak almış olmaları gereken ders yükümlülüklerinin
çoğunu tamamlamış oldukları bilinmektedir.
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Veri Toplama Aracı ve Uygulamanın Yapılması
Araştırmanın verileri öğretmen adaylarının gönüllülük ilkesi dahilinde toplanmıştır ve veriler
toplanmadan önce öğretmen adaylarına örnek simülasyon programları gösterilmiştir. Ardından
simülasyon programlarının fizik derslerinde uygulanabilirliğine yönelik açık uçlu soruların yer aldığı
form öğretmen adaylarına dağıtılmıştır ve öğretmen adaylarının formları yazılı olarak doldurmaları
istenmiştir. Uygulama ders saati içerisinde gerçekleştirilmiş olup, 25-30 dakika sürmüştür. Form fizik
eğitimi alanında doktora derecesine sahip iki uzman görüşü doğrultusunda araştırmacılar tarafından
geliştirilmiştir. Uzman görüşleri ile düzenlenen formda beş adet soru yer almaktadır;
1. Sizce simülasyon programı kullanılarak yapılan bir öğretim, fizik dersinin hangi
konuları için uygun olabilir? Açıklayınız.
2. Simülasyon programı kullanılarak yapılan bir öğretimin öğrenciler üzerindeki etkileri
neler olabilir?
3. Öğrencilerin öğrenim düzeyleri ve sınıf mevcutlarını göz önüne aldığınızda,
simülasyon programlarının uygulanabilirliği ile ilgili neler söyleyebilirsiniz?
4. Eğer bir dersin öğretiminde simülasyon programı kullanılacaksa dersin hangi
aşamasında kullanılmalıdır? Açıklayınız.
5. İlerideki öğretmenlik hayatınızda simülasyon programlarını derslerinizde kullanmayı
düşünür müsünüz? Açıklayınız.
Verilerin Analizi
Araştırma kapsamında elde edilen veriler içerik analizi ile çözümlenmiştir. İçerik analizi,
belirli tema ve kavramlar çerçevesinde benzerlik gösteren verileri biraraya getirerek, anlaşılır bir
şekilde verilerin düzenlenerek yorumlanması olarak ifade edilmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2013).
Bu kapsamda verilerin analizi, belirli kodlamalarla metnin içerisinde yer alan sözcüklerin sistematik
bir şekilde kategorilendirilmesi ile gerçekleştirilmiştir (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz ve
Demirel, 2009). Araştırmada, analiz işlemi veri toplama sürecinin tamamlanmasının ardından
başlamıştır. Ardından nitel veriler okunmuş ve tümevarımcı analizler ile her bir sorunun altına bir kod
listesi oluşturulmuştur. Verilerin oluşturulmasında ve yorumlanmasında yansız davranılmış ve
tümevarımcı analize uygun olarak hazırlanan kod listesine nitel verilerin girişi yapılmıştır. Son olarak
kodlamalar kendi arasında gruplandırılarak temalar altında toplanmıştır (Miles ve Huberman, 1994).
Bu esnada temalar altında yer alan kodların yüzdeleri ve frekansları da hesaplanmıştır.
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BULGULAR
Araştırmada fizik öğretmen adaylarının simülasyon programlarına ilişkin görüşlerinden elde
edilen veriler incelenmiştir. Öğretmen adaylarının görüşleri beş tema altında toplanmıştır. Bu beş tema
altında da 16 kod yer almaktadır. Öğretmen adaylarının görüşleri ile elde edilen bulgular ayrıntılı bir
şekilde Tablo 1 aracılığıyla sunulmuştur.
Tablo 1. Fizik öğretmen adaylarının simülasyon programlarına ilişkin görüşleri
Temalar

Kodlar

f

%

Simülasyon
programlarının
öğretime uygunluğu

Fizik dersi tüm konularına uygun

12

100

Simülasyon
öğretime etkisi

Anlamlı öğrenme sağlar

12

100

Kavram yanılgılarının azalmasını sağlar

9

75

Tutumun artmasını sağlar

9

75

Görselliğin artmasını sağlar

8

66,66

Başarının artmasını sağlar

8

66,66

Teknolojik donanıma sahip olunması gerekli

12

100

Sınıf mevcudunun az olması gerekli

11

91,66

Her sınıf düzeyine uygunluğu önemli

7

58,33

9. ve 10. sınıflarda daha etkili uygulanabilir

4

33,33

11. sınıflarda daha etkili uygulanabilir

1

8,33

Sınıf mevcudunun fazla olması gerekli

1

8,33

Dersin sonu

7

58,33

Dersin uygulama aşaması

4

33,33

Dersin başı

1

8,33

12

100

Simülasyon
uygulanabilirliği

programlarının

programlarının

Simülasyon programlarının
içerisindeki yeri

Simülasyon
kullanım isteği

ders

programlarının Kullanmayı düşünüyorum

Tabloda görüldüğü üzere, öğretmen adayları simülasyon programlarının fizik dersi içerisinde
yer alan tüm konulara uygun olabileceğini düşündüklerini ifade etmişlerdir. Ayrıca simülasyon
programlarının öğrenme süreci içerisindeki kullanımının en çok anlamlı öğrenmede, kavram
yanılgılarının azalmasında ve derse karşı olan tutumun artmasında etkili olacağını düşündüklerini
ortaya koymuşlardır. Simülasyon programlarının uygulanabilmesi için ise yeterli teknolojik donanıma
sahip olunması gerektiğini vurgulamışlardır. Aynı zamanda mevcudu daha az olan sınıflarda
simülasyon programlarının uygulanabilirliğinin daha etkili olacağına inandıklarını dile getirmişlerdir.
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Simülasyon programlarının ders süreci içerisinde ise en çok dersin sonunda yer alması gerektiğini ve
simülasyon programlarını öğretim sürecinde kullanmak istediklerini belirtmişlerdir. Öğretmen
adaylarına ait yazılı ifadeler aşağıda yer almaktadır:
Ayşe: Simülasyon programları fizik dersi içerisinde yer alan tüm konulara uygundur. Ayrıca
ben özellikle simülasyon programlarının modern fizik, dalgalar, manyetizma ve elektrik konularına
uygun olduğunu düşünüyorum. Bu konularda kavramların somutlaştırılmasının öğrenime yardımcı
olacağına inanıyorum. Bence konularda teorikte kalmaktansa görsel ve aynı zamanda uygulamalı bir
öğretim fiziğin anlamlı öğrenilmesini sağlar.
Ali: Kavramların daha iyi anlaşılmasını ve kavramlar arası ilişkilerin daha iyi öğrenilmesini
sağlayabilir. Böylece anlamlı öğrenmeyi sağlar. Öğrencilerin ilgisini çekebileceği için başarıyı da
arttıracağını düşünüyorum. Kavramlar arası ilişkilerin daha iyi anlaşılarak kavram yanılgılarının
azalacağına inanıyorum. Öğrencilerin tutumlarının olumlu yönde gelişeceğini ve fizik dersinin daha
ilgi çekici, anlaşılabilir bir hale geleceğini düşünüyorum.
Mert: Simülasyon programlarının 9. ve 10. sınıflarda uygulanabilirliğinin daha etkili
olacağını düşünüyorum. Çünkü 9. ve 10. sınıfta fizik kavramları öğrencilere daha soyut geldiğinden
ortaöğretimin en başında öğrencilere simülasyon programından yararlanılarak öğretimin
gerçekleştirilmesi

gerekmektedir.

Bu

şekilde

üst

sınıflara

geçtikçe

öğrencilerin

konuları

anlamlandırmaları kolaylaşacaktır. Öğrencilere simülasyon programları aracılığıyla sağlanacak olan
etkili eğitim, öğrencilere fiziği daha fazla sevdirebilir ve onların konulara olan hakimiyetini
arttırabilir. Bunların yanında sayı olarak az olan grupla çalışılırsa, herkesin programı kullanma şansı
olur. Sınıf mevcudu yüksek sınıflarda bu uygulama ilgisizliğe neden olabilir.
Cansu: Simülasyon programları her sınıf düzeyinde konuya bağlı olarak kullanılabilir.
Bilgisayar çağında öğrencilerin dikkatini bu tarz şeyler daha çok çekiyor. Kısa sürede birçok şey
öğrenilebilir. Öğrencilerin bu konuda istekli olacağını düşünüyorum. Ancak uygulamanın verimli
olması açısından sınıf mevcudunun az olması daha uygun olabilir. Aynı zamanda sınıflarında
teknolojik olarak desteklenmiş olması gerekmektedir.
Sevgi: Simülasyon programları bence dersin sonunda kullanılmalıdır. Çünkü öğrenci konuyu
bilirse, hazır bulunuşluk düzeyi yüksek olursa simülasyon programı aracılığıyla öğrendiklerini
pekiştirebilir ve ilişkilendirebilir. Böylelikle öğrencilerin işitsel öğrenmeleri görsel olarak
desteklenmiş olur. Aynı zamanda konuyla ilgili anlamlı kodlama yapmaları sağlanır. Bu süre aralıklı
olduğu içinde öğrenilen bilgilerin uzun süreli belleğe aktarılması sağlanabilir.
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Can: Simülasyon programlarını kesinlikle uygulamayı düşünüyorum. Çünkü görsel olarak
öğrenmenin kalıcılığına inanıyorum. Simülasyon sayesinde kavramlar arası ilişkiler incelenebilir,
fiziği öğrencilere sevdirebiliriz, önyargıları ve kavram yanılgılarını ortadan kaldırabiliriz.
SONUÇ VE ÖNERİLER
•

Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının simülasyon programlarının fiziğin her

konusuna uygun ve özellikle soyut konuların somutlaştırılmasında etkili olduğunu düşündükleri ortaya
çıkmıştır.
•

Alanyazında simülasyon programlarının fizik dersindeki kullanımının etkili olduğu

yer almaktadır. Aynı zamanda simülasyon programlarının teorik konuların anlaşılmasında rol oynadığı
ve öğrencilerin simülasyon programları sayesinde konunun öğrenimini uygulama kısmına
taşıyabildikleri ifade edilmektedir (Bleicher ve Lingren, 2005).
•

Ayrıca simülasyon programlarının anlamlı öğrenmeyi desteklediği ancak programın

sadece görsel olarak kalmaması için simülasyonlar üzerinde uygulamalar yapılması ve laboratuvar
uygulamalarına destek sağlayacak şekilde uygulamalar aracılığıyla verilerin alınması gerektiği
düşünülmektedir (Yener, Aydın ve Köklü, 2012).
•

Araştırmada öğretmen adaylarının simülasyon programlarının anlamlı öğrenmede,

kavram yanılgılarının azalmasında, tutumun, görselliğin ve başarının artmasında etkili olduğu
düşündükleri belirlenmiştir. Araştırmalarda bunlara ilave olarak simülasyon programları kullanılarak
gerçekleştirilen öğretimin motivasyonu ve ilgiyi arttırdığı, bilimsel yaklaşımları sorguladığı,
laboratuvar çalışmalarını kolaylaştırdığı ve zenginleştirdiği dikkat çekmektedir (Demircioğlu ve
Geban, 1996).
•

Simülasyon programlarının uygulanabilirliğinin daha çok mevcudun az olduğu

sınıflarda olabileceği ve her sınıf düzeyinde de etkin bir şekilde kullanılabileceği öğretmen adayları
tarafından ifade edilmiştir. Bu şekilde öğrencilerin konuları sadece işitmek veya okumakla
kalmayarak; kavrayabilecekleri, farkına varabilecekleri ve uygulama fırsatını yakalayabileceklerine
inanılmaktadır (Şahin ve Yıldırım, 1999).
•

Öğretmen adaylarının simülasyon programlarının dersin sonunda kullanılması ile

öğrencilerin öğrendiklerini pekiştirerek ilişkilendirebileceklerini ve böylelikle işitsel öğrenmelerinin
de görsel olarak desteklenmiş olacağını düşündükleri ortaya çıkmıştır. Aslında yapılan bu uygulama
ile eğitim ve öğretimde öğrenmeyi temelde daha hızlı, kolay ve kalıcı hale getirmek amaçlanmaktadır
(Kerres, 1998).
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•

Son olarak öğretmen adayları ileride öğrencilerine gerçekleştirecekleri öğretim

esnasında simülasyon programlarını kullanmak istediklerini belirtmişlerdir. Öğretmen adaylarının
simülasyon programlarına öğretimde yer vermesi ile derslerin daha canlı, ilginç ve etkin hale geleceği
söylenebilir. Aktif bir şekilde öğrenim gerçekleştiren öğrencilerin süreç içerisinde yaratıcı
olacaklarına, öğrenmeleri gereken içeriği kendilerinin düzenleyebileceklerine ve kendi başlarına
bilgiyi oluşturabileceklerine inanılmaktadır. Bu şekilde öğrencilerin kendine olan özgüvenlerinin
artacağı ve kişisel sorumluluklarının gelişeceği düşünülmektedir (Zollman, 1999).
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ÖZET
Öğrencilerin kimya ile ilgili temel konularda yer alan kavramlara hangi anlamları yüklediklerinin
belirlenmesi son derece önemlidir. Öğrencilerin kimya içerisinde yer alan bilgileri daha önceden edindikleri ya
da sosyal yaşamlarından kazandıkları düşünülmektedir. Bu şekilde öğrencilerin sahip olduğu bilgilerin doğru
bilgi olmayacağına yönelik tahmin yürütülebilmektedir. Öğrencilerin süreç içerisinde edindikleri yanlış
kavramaların ise, yeni bilginin kazanılmasını güçleştirebildiği söylenebilir. Alanyazında elektrokimya, asit-baz
ve maddenin tanecikli yapısı gibi kimyanın temel konularında öğrencilerin sahip olduğu yanlış kavramaların ya
da kavram yanılgılarının tespitine yönelik araştırmalar yapılmıştır ve seçilen bu konularda öğrencilerin pek çok
kavram yanılgısına sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Özellikle iletkenlik konusu içerisinde yer alan Maddenin
Tanecikli Yapısı ve Galvanik Piller konusunda öğrencilerin; “bir maddeyi oluşturan atom ya da moleküller, o
maddenin özelliklerini gösterir”, “atomlar da renkli olur ve iletkenlik gösterir”, “çözelti içerisinde iletkenlik
sadece negatif yüklü iyonların hareketi ile sağlanabilir”, “çözelti içerisindeki pozitif iyonlar hareketsizdir” gibi
kavram yanılgılarının olduğu belirlenmiştir. Bu ve benzeri kavram yanılgıları öğrencilerin zihinlerindeki
şemaların gelişmesine ve yeni bilgilerin bu şemalarda yer bulmasına engel teşkil etmektedir. Bu nedenle
çalışmada, öğrencilerde var olan iletkenlik kavramına yönelik kavram yanılgılarının belirlenmesi ve
giderilebilmesi için yaparak yaşayarak öğrenmelerini sağlayacak laboratuvar ortamının oluşturularak iletkenlik
ile ilgili deneylerin gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. Böylece öğrencilerin yaparak yaşayarak anlamlı
öğrenmeleri sağlanmış, iletkenlik kavramına yüklemiş oldukları yanlış anlamlar ortaya çıkarılmış ve kavram
yanılgıları giderilmiş olabilecektir.
Anahtar Kelimeler: İletkenlik, kavram yanılgısı, kimya eğitimi.

ABSTRACT
It is highly significant to determine which meanings students ascribe to the concepts in the basic topics
related to chemistry. The source of this knowledge can be students’ social environment or their previous
educational lives. Students’ knowledge can differ from the factual knowledge accepted by scientists.
Misconceptions can make it difficult to acquire new knowledge, they can even make it impossible. Therefore, it
is highly significant to reveal students’ existing knowledge and their effect on learning. In literature, there are
2
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studies on determining misconceptions students have on some basic topics of chemistry such as
electrochemistry, acid-base and particulate structure of matter, and in these studies it is revealed that students
have various misconceptions on the selected topics. Especially in Particulate Structure of Matter and Galvanic
Batteries, it was determined that students have such misconceptions as “atoms or molecules that form a matter
show the characteristics of that matter,” “atoms are also colorful and are conductive,” “conductivity in the
solution can be made only by the movement of the negatively charged ions,” and “positively charged ions in the
solution are immobile.” Such misconceptions are obstacles in front of the formation of mental schemes and the
establishment of new information in these schemes. Thus, the aim of this study is to determine existing
misconceptions of students concerning conductivity and to realize experiments related to conductivity by
creating a lab environment that would enable students to learn by doing so that such misconceptions can be
eliminated.
Keywords: Conductivity, misconception, chemistry education.

GİRİŞ
Günümüzde hızla gelişen teknoloji ile birlikte öğrencilerin sosyal yaşantılarında duydukları ve
öğrendikleri kavramları yanlış anlamlandırmaları her geçen gün artmaktadır. Bu yanlış anlamaların
belirlenmesi ve giderilmesi süreç içerisinde birçok araştırmaya konu olmuştur. Yapılan araştırmalarla
birlikte alanyazında geleneksel yöntemlerin istenilen şekilde yanlış anlamaları ya da kavram
yanılgılarını gideremediği sonucu ortaya konmuştur (Janiuk, 1993; Schmidt, 1997; Treagust, 1988).
Geleneksel yöntemler yerine öğrencilerin aktif rol oynayabilecekleri öğretim yöntemlerinin tercih
edilmesi gerektiği önerilmektedir (Karalar ve Sarı, 2007). Bireylerin yaparak yaşayarak katıldıkları
uygulamalar ile gerçekleştirilen öğrenmelerin hem daha etkili hem de kolay ve kalıcı olduğu
bilinmektedir (Tan ve Temiz, 2003). Yaparak yaşayarak öğrenme tekniklerinden biri de laboratuvar
yöntemidir (Karamustafaoğlu ve Yaman, 2013). Laboratuvar yöntemi aracılığıyla öğrencilerin
araştırma, düşünme ve davranış becerileri gelişmektedir. Laboratuvar yöntemi ile soran, sorgulayan,
inceleyen, yaratıcı düşüncelerini ortaya atan, yeniliklere ve gelişmelere açık bireyler yetişmektedir.
Ancak bilmektedir ki bunlar nitelikli öğretmenlerle ve onların kullanacakları laboratuvar
yöntemleriyle mümkün olmaktadır (Gerçek ve Soran 2005; Rutledge ve Mitchell, 2002; Penick, 1995;
Scott, 1994; Tobin, 1987; Van Dalen ve Meyer, 1966). Okullarda yapılan laboratuvar uygulamalarında
öğrenmede etkisi farklı olan çeşitli deney teknikleri kullanılmakta ve farklı sınıflandırmalar
yapılmaktadır. Herron (1971), laboratuvar yöntemini açıklık düzeylerine göre dört gruba ayırarak
sunmuştur. Bu çalışmada başta kimya disiplini olmak üzere pek çok fen disiplinin konusu olan sulu
çözeltilerin iletkenliği konusundaki kavram yanılgılarının bir kısmının kapalı bir kısmının da yarı açık
uçlu deney tekniği kullanılarak giderilmesi amaçlanmıştır (Dana, 2001). Bu bakımdan kapalı uçlu
deney tekniği aslında mevcut bir durumun ispatlamasına dayalıdır (Çepni ve Ayvacı, 2006a). Bu tür
deneyler öğretmen merkezlidir (Kaptan, 1999). Yarı açık uçlu deney tekniği ise, öğrencilere deneyle
ilgili her şeyin verilmediği öğrencilerin eksik kısımları problem, yöntem ya da sonuç olacak şekilde
tamamlandığı bir uygulamadır (Ergin ve diğerleri, 2005; Yenice ve Aktamış, 2004). İletkenlik konusu
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da ilköğretim fen bilimleri derslerinden başlayıp formal eğitim hayatı boyunca öğrencilerin karşısına
çeşitli şekillerde sıklıkla çıkan bir konudur ve kimyanın bazı konuları iletkenlik üzerine inşa edilmiştir.
Literatür incelendiğinde bu konuda birçok kavram yanılgısının bulunduğu görülmektedir (Ben-Zwi,
Eylan ve Silberstein, 1986; Çelikler ve Harman, 2015; Garnett ve Treagust, 1992; Sanger ve
Greenbowe, 1997). Bu yanılgıları yok edebilmek ya da en aza indirgeyebilmek ve bunun neden
olacağı yeni yanılgıları önleyebilmek amacıyla bu konunun öğretiminde laboratuvar yöntemin
seçilmesi uygun görülmüştür.
Araştırmada ele alınan iletkenlik konusu sulu bir çözeltinin elektriği iletmesi olarak
tanımlanabilmektedir. Elektrolit çözeltilerindeki elektrik iletimi, pozitif yüklü taneciklerin katoda,
negatif yüklü taneciklerin de anoda geçmeleri yoluyla gerçekleşmektedir (Skoog, Holler, ve Nieman,
1998). "İletkenlik" kavramı aslında elektrik akımının bir ölçüsüdür. İletkenlik iyonların
konsantrasyonuna ve ortamdaki hareket yeteneğine bağlıdır. İletkenlik ölçümleri alkaliler veya asitler
gibi çözeltilerin konsantrasyonlarının saptanmasında uygulanmaktadır (Beşergil, 2016). İki elektrot su
içine daldırıldığı zaman bu elektrotlar arasına uygulanan elektromotor kuvvet sonucunda, çözeltideki
iyonlar, elektrotlara doğru hareket ederler elektrik akımını oluşturur. Yapısında iyon bulunan su iyi bir
iletkendir. Su ile birlikte inorganik asit, baz ve tuz çözeltileri iletkenlerdir. Tüm bu hususlar dikkate
alındığında, çalışmada öğrencilerde var olan iletkenlikle ilgili kavram yanılgılarının giderilebilmesi
için, yaparak yaşayarak öğrenmelerini sağlayacak laboratuvar yöntemi kullanılarak deneylerin
gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. Bunun için enstrümental analiz dersi içinde yer alan iletkenlik
konusu anlatılırken öğrencilerle deneysel uygulamalar yapılmış, bu süreçte öğrencilerin kalıcı ve
anlamlı öğrenmeleri amaçlanmış ve var olan kavram yanılgılarının giderilmesi hedeflenmiştir.
YÖNTEM
Araştırmanın Deseni
Araştırma mevcut bir durumun betimlenmesini ele aldığından nitel araştırma yöntemlerinden
yararlanılarak durum çalışması kapsamında gerçekleştirilmiştir (Yıldırım ve Şimşek, 2011).
Araştırmada olayların, algıların gerçekçi ve bütüncül bir şekilde ortaya konması hedeflenmiştir
(Tavşancıl ve Aslan, 2001). Durum çalışması ile belirlenen durumun derinlemesine ele alınması ve
incelenen olaylara ışık tutulması istenmektedir. Bu sırada araştırmacılardan konuyla ilgili
önyargılarından kurtularak konuyu tüm boyutları ile analiz etmeleri beklenmektedir (Ekiz, 2009).
Çalışma Grubu
Çalışma kimya eğitimi lisans öğrencilerinin eğitimleri sırasında aldıkları enstrümental analiz
dersi kapsamında yürütülmüştür. Öğrenciler Kimya Eğitimi Anabilim Dalı’nda öğrenim gören ve
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Enstrümental Analiz Dersini alan 40 kişiden oluşmaktadır. Proje sayesinde alınan cihazlarla
(kondüktometre, pH metre, saf su cihazı) deneysel uygulamalar yapılmış ve sonuçları tartışılmıştır.
Uygulamanın Yapılması ve Verilerin Analizi
Öncelikle araştırmada öğrencilerin elektrolitlerin iletkenliği konusu ile ilgili yapılandırılmış 7
soruyu cevaplamaları istenmiştir. Öğrencilerin vermiş oldukları cevaplar araştırmacılar tarafından
incelenmiş ve betimsel analizler sonucunda öğrencilerin bu konudaki zihinsel yapıları belirlenmiştir.
Daha sonra belirlenen bilgi eksikliklerini ve kavram yanılgılarını gidermeye yönelik sınıf içi
tartışmalarla ve kapalı uçlu deney tekniği ile uygulamalar yapılmıştır. Son olarak bilgi eksiklikleri ve
kavram yanılgılarının giderilmesine yönelik kapalı uçlu deneylere ek olarak yarı açık uçlu deneyler
tasarlanmıştır. Bunun için öğrencilerden iletkenliğe etki eden faktörleri içinde barındıran hipotezler
kurmaları istenerek bunları test etmeleri sağlanmıştır. Öğrencilerden gelen hipotez cümleleri tahtaya
yazılarak en doğru hipotezin kurulması istenmiştir. Bu hipotezi de test etmek amacıyla öğrencilerle
birlikte hangi maddelerin iletkenliklerinin inceleneceği belirlenip farklı konsantrasyonlarda çözeltiler
hazırlanmış ve öğrencilere bağımlı ve bağımsız değişken kavramları kazandırılmıştır.
BULGULAR
Elde edilen veriler incelendiğinde çalışmaya katılan öğrencilerin iletkenlik konusu ile ilgili
doğru bildikleri pek çok yanlış bilginin bulunduğu tespit edilmiştir. Uygulanan laboratuvar yöntemi
sonucunda yanlış bilgilerin bir kısmının düzeltildiği ancak tamamen giderilemediği görülmüştür
(Tablo 1).
Tablo 1. Öğrencilerin yapılandırılmış sorulara verdikleri yanıtlar ve yüzdeleri
Sorular

Öğrenci Yanıtları

İletkenlik nedir?

Isıyı ve elektriği iletmeye iletkenlik denir.
İletken maddenin özelliğidir. İletken olma durumudur.
Elektriği iletenlere denir.
İletkenlik bir maddenin diğer bir madde ile etkileşimi
sırasında içerisinde meydana gelmiş oranlar. Direnç ile
orantılıdır.
Sulu bir çözeltinin ısı ve elektriği iletme kabiliyetidir.
Pozitif yüklü taneciklerin katoda, negatif yüklü taneciklerin
de anoda göç etmeleri ile gerçekleşir.
Sıvı maddenin ısı ve elektriği iletmesidir.
İletkenlik, bir maddeden diğer maddeye elektronların
geçmesidir. Bunun sonucunda iki madde arasında iletkenlik
sağlanmış olur. Elektronların hareketliliği bu iletkenliğin
sağlanmasına yardımcı olur.
İletkenlik bir maddenin ya da çözeltinin ısı, elektrik gibi
durumları bir şekilde karşı duruma yansıtması, iletmesidir.
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Bir çözeltinin
iletkenliğine etki
eden faktörler
nelerdir?

Bir çözeltinin
elektriksel
iletkenliği nedir
açıklayınız.

Çözeltilerde
elektriksel
iletkenliğin birimi
nedir?

İletkenlik kavramı
başka hangi
kavramlarla
ilişkilidir?

Sıcaklık
Maddenin cinsi
Isı
Maddenin miktarı
Kesit alanı
Gerilim
Akım şiddeti
Çözeltinin cinsi
Taneciklerin dizilimi
Bir çözeltinin elektrik akımını iletmesine elektriksel
iletkenlik denir. Sıcaklık artırılırsa çözeltilerin genelde
iletkenliği artar. Elektriksel iletkenlik yüklerin kendi
yükünden farklı yönlere hareket etmesiyle gerçekleşir.
Elektrik yükünün iletilmesi.
Bir cisim elektriği iletebiliyorsa bu duruma elektriksel
iletkenlik diyebiliriz.
Elektriksel iletkenlik bir elektrolit çözeltisi içerisinde
bulunan iyonların elektriksel iletkenliği sağladığı ve
elektrik devresini tamamladığı sistemdir.
Bir maddenin veya çözeltinin elektriği iletmesidir. Dirençle
ters orantılıdır.
Elektriksel iletkenlik bir iletken içinden akımın ne kadar
aktığı ile ilgilidir
Elektron hareketiyle meydana gelir.
Elektriksel iletkenlik, elektronların geçişiyle sağlanır. (+)
yüklü bir cisme (-) yüklü bir cisim yaklaştırdığımızda
aradaki yük geçişiyle elektriksel iletkenliğin sağlanması.
Elektriksel iletkenlik sağlandığında elektrik akımının
geçmesine olanak sağlanır.
Bazı asitler ve iyon içeren çözeltiler iletken olabilir
Elektriksel iletkenlikte metaller iletebilir
Elektriksel iletkenliğin birimi ohm-1 dir
Ohm
Direnç 1/iletkenlik ise iletkenliği de ohm birimi diyebiliriz
µ
Amper
Direnç
Özdirenç
Potansiyel
Öz iletkenlik katsayısı
Sıcaklık
Kesit Alanı
Elektriksel iletkenlik
Hücre potansiyeli
Elektrik
Asit-baz
Metaller
Yalıtkan maddelerde vardır. İletkenlik konusu öğrenirken

511

20
70
20
10
10
10
10
10
10
20
10

100
82,5
5
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65
65

10
10
10

10
10

25

10
10

10
10
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10
10
10
10
40
10
10
30
30
30
10
10
10
10
10

10
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Aşağıdaki
maddelerden
iletken olduğunu
düşündüklerinizi
işaretleyiniz.

İletken
olabileceğini
düşündüğünüz
maddelere örnek
veriniz.

yalıtkanlık da işlenebilir.
Yalıtkanlık, elektriği ve ısıyı iletmeyen madde ve
çözeltilere denir.
Destile su,
Musluk suyu,
Tuz çözeltisi,
Şeker çözeltisi
Sirke
Limon suyu
Spor içecekleri
Alkolsüz içecek
Kabartma tozu çözeltisi
İçme suları

10

Formik asit
Altın
AgNO3
Sulu Na2CO3
Sulu NaNO3
CuSO4 çözeltisi
Tuz çözeltisi
Şeker çözeltisi
Deniz suyu

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
10
5
50

10
20
80
40
60
40
60
40
30
30
20

20
100
100
85
77,5
75
75
72,5
100
72,5
80

80
82,5
92,5

* Bir öğrenci birden fazla yanıt vermiştir.
Araştırmada çözeltilerde iletkenlik kavramını tam olarak tanımlayabilen öğrenci sayısının çok
az olduğu, ancak laboratuvar uygulamaları sonrasında ise bu sayının arttığı gözlemlenmiştir. Bir
çözeltinin iletkenliğine etki eden faktörlere iletkenlik kavramının başka hangi kavramlarla ilişkili
olduğuna ve bir çözeltinin elektriksel iletkenliği yönelik özellikle uygulama sonrası oldukça doğru
cevaplar verdikleri görülmüştür. SI birim sisteminde elektriksel iletkenliğin birimi öğrencilerin büyük
çoğunluğu tarafından doğru ifade edilmiş ancak bazı öğrenciler µ ve ohm yanıtlarını vermişlerdir.
Araştırmada çözeltilerin iletkenlikleri ile ilgili öğrencilerin verdiği yanıtlar öğrencilerin bu konuda
sıkıntılarının olduğunu göstermektedir. Bu nedenle araştırmada bazı maddelerin iletkenliklerinin
deneysel olarak tespit edebilmesi amacıyla uygulamalar yapılmıştır. Bu amaçla öğrencilerle
iletkenliğin ne olduğu konusu tartışıldıktan sonra deneysel olarak her bir maddenin iletkenliği cihazlar
yardımıyla yapılmıştır. Örneğin şekerin iletken olduğunu da ifade etmiş olmaları oldukça dikkat
çekicidir. Ancak yapılan laboratuvar uygulamaları sonrasında şeker ile ilgili yanlış bilgilerin değiştiği
görülmektedir. Benzer şekilde musluk suyu, içme suyu ve tuz çözeltilerinin iletken olmadıklarını
düşünen öğrencilerin de laboratuvar uygulamaları sonunda iletken olduklarını görüp doğru yanıt
yüzdelerinin arttığı görülmüştür. Laboratuvar uygulaması öncesinde öğrencilere sorulan sorulara
yönelik veriler incelendiğinde, öğrencilerde iletkenlik konusu ile ilgili olarak zihinsel şemalarında
yanlış yapılanmalar olduğunu göstermiştir. Özellikle iletken olan ve olmayan maddelerin belirlenmesi
ve yorumlanmasında öğrencilerin problemlerinin olduğu tespit edilmiştir. Bu yanılgıları giderebilmek
öğrencilerin zihinlerindeki yapılanmaları yeni bilgilerle düzeltebilmek amacıyla deneysel tekniklerden
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biri olan yarı açık uçlu deney tekniği kullanılarak öğrencilerin hipotezler kurup deney yapmaları ve
deney sonuçlarını değerlendirmeleri sağlanmıştır.
Madde miktarının iletkenliğe etkisi için hazırlanan hipotez cümlesi aşağıdaki gibidir.
H0= Madde miktarının değişmesinin iletkenliğe etkisi yoktur.
Belirlenen hipotezi test etmek amacıyla seçilen maddeler NaNO3, NH3, KOH, NaOH, HNO3,
HCl, KCl, NH4Cl,KNO3 ve NaCl dir. Bu maddelerin 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5 ve 0,6 M derişimlerdeki
çözeltileri öğrenciler tarafından hazırlanarak Hanna Instruments HI 2315 Conductivity Meter cihazı
yardımıyla iletkenlikleri ölçülmüştür. Çözeltiler ND 12 su arıtma cihazı ile elde edilmiş su yardımıyla
hazırlanmıştır. Sonra öğrencilerin her biri kondüktometreyi kullanarak farklı konsantrasyonlarda
hazırladıkları çözeltilerin iletkenlik ölçümlerini yaptılar ve bu değerleri not ettiler. Ölçülen değerlerin
ortalama değerleri Tablo 2 de verilmiştir.
Tablo 2. Çeşitli iletkenlerin farklı derişimlerde ölçülen iletkenlik değerleri (mS)
Derişim
Madde

0,1M

0,2M

0,3M

0,4M

0,5M

0,6M

NaNO3
NH3
KOH
NaOH
HNO3
HCl
KCl
NH4Cl
KNO3
NaCl

7,4
0,3363
18,7
25,9
31,0
18,9
12,87
12,2
12,53
13,5

17,9
0,524
48,0
50,2
69,2
46,1
23,1
23,1
22,8
20,02

26,8
0,711
65,0
60,4
144,6
77,7
38,8
33,1
33,3
29,6

38,8
0,609
79,3
71,1
147,6
100,2
45,7
39,8
43,1
35,6

45,8
0,801
96,7
99,1
177,8
116,0
60,2
53,8
53,0
44,5

48,2
0,920
117,9
99,3
195,2
148,5
68,6
67,3
61,7
54,7

Elde edilen bu verileri öğrencilerin yorumlamaları istenmiştir ve dersin sorumlusu tarafın
öğrencilere yarı yapılandırılmış sorular sorularak öğrencilerin sınıfta tartışmaları sağlanmıştır.
“Neden aynı derişimde farklı maddelerin iletkenlik değerleri farklı çıkmıştır” şeklinde
öğrencilere soru yöneltilerek laboratuvarda elde edilen bu verileri tartışmaları sağlanmıştır. Gelen
cevapları bir adım daha öteye götürmelerini sağlayacak sorularla yönlendirmeler yapılarak
öğrencilerin ortamdaki maddelerin miktarları aynı olsa dahi türlerin farklı olmasının iletkenliği
değiştirdiği sonucuna varmaları sağlanmıştır. “Neden maddelerin iletkenlik değerleri böyle farklılıklar
göstermiş olabilir” şeklindeki soruyu özellikle NH3 ile KOH ve NaOH’ı karşılaştırarak yorumlamaları
istenmiştir. Öğrenciler başlangıçta yorum yapmakta zorlanmışlardır. Daha sonra öğretmen
yönlendirme yaparak sorular sormuş ve öğrencilerin vermiş olduğu cevaplardan yeni sorular türeterek
aşağıdaki öğretmen öğrenci diyaloğunu oluşturmuştur.
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Yukarıdaki maddeler hangi özelliktedir? Asit midir? Baz mıdır? Tuz mudur?
Öğrenciler büyük oranda bunların baz olduğunu söyleyebilmişlerdir.
Peki, bu bazların özellikleri arasında nasıl bir fark vardır?
Bu soruda öğrenciler bu farktan neyin kastedildiğini anlamadıklarından açıklama yapılarak
bazlık kuvvetleri hakkında ne söylersiniz şeklinde bir ipucu verilmiştir. Bu örnekte öğrencilerin
tamamına yakını NH3’ün zayıf KOH ve NaOH’ın da kuvvetli baz olduğunu bilmişlerdir. Bunun
üzerine öğretmen öğrencilerden yukarıdaki sorunun cevabını zayıf ve kuvvetli baz olma durumlarını
dikkate alarak bir kez daha düşünmelerini istemiştir. Burada öğrencilerden cevap almak oldukça zor
olmuştur. Çünkü öğrenciler zayıf türlerin kısmen, kuvvetli türlerin ise neredeyse tamamen sulu fazda
iyonlaştıklarını söylemekte zorlandıkları görülmüştür. Bu durum öğretmen tarafından öğrencilere
hatırlatıldıktan sonra öğrencilere bunların sulu ortamdaki çözünme dengelerini yazmaları istenmiştir.
NH3

H2O

+

NH4+ + OH-

KOH

H2O

+

K+

+ OH-

NaOH

H2O

+

Na+

+ OH-

Bu eşitlikleri de görmeleri sağlanarak öğrencilerin kısmen iyonlaşan türlerin ortama verdikleri
iyon miktarının tamamen iyonlaşanlara göre az olduğu iletkenliğin de ortamdaki iyonların miktarına
bağlı olmasından dolayı zayıf türlerin iletkenliğinin kuvvetli türlerin iletkenliğinden daha düşük
olmasının beklenen bir durum olduğu sonucunu çıkarmaları sağlanıştır.
Daha sonra öğrencilerden 0,1N NaNO3 ve KNO3’ün iletkenliklerini karşılaştırmaları neden
farklı olduğunu açıklamaları istenmiştir. Öğrenciler her ikisinin de iyi çözüne tuzlar olduğunu bildiler
ve aşağıdaki eşitlikleri yazdılar.
NaNO3

Na+

+

KNO3

K+

+ NO3-

NO3-

Burada iletkenlikte fark yaratan değişken Na+ ve K+ iyonlarıdır.
“Neden Na+ ve K+ iyonları her ikisi de aynı gurup metalleri olmalarına rağmen iletkenlikte
böyle bir fark ortaya çıkmıştır” şeklindeki soruya öğrencilerin hiç biri doğru cevap verememiştir.
0,1M NaNO3 için iletkenlik değeri 7,4 mS; KNO3 için ise 12,53 mS olarak bulunmuştur. Öğrenciler
iyon yarıçaplarından yola çıkarak soruya cevap bulmaya çalışsalar da yürüttükleri mantık ile elde
edilen sonuçları açıklamakta sorun yaşamışlardır. Öğrencilerden gelen cevaplar büyük oranda Na+
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iyonunun iyon yarıçapı (97 pm), K+ iyonunun iyon yarıçapından (133 pm) daha küçüktür. Bu sebeple
Na+ iyonlarının K+ iyonlarından daha hızlı hareket etmesi beklenir. Aslında ileri sürülen argüman
yanlış değildir. Sadece gözden kaçan bir detay söz konusudur ki bu bilgi de öğrencilerin eğitim
yaşantıları boyunca daha önceden karşılaştıkları bir bilgi değildir. Bu aşamada öğrencilere söyle bir
açıklama yapılmıştır. Li+ iyonundan Cs+ iyonuna doğru gurup içinde ilerledikçe iyonik yarıçap artar ve
alkali metal iyonlarının öz iletkenlikleri de beklenenin aksine artış gösterir. Çünkü küçük iyonlar
büyük iyonlardan daha kuvvetli elektrik alan meydana getirirler bu sebeple de küçük iyonlar büyük
iyonlardan daha çok solvatize olurlar. Böylece küçük yarıçaplı bir iyon göçerken, çözelti içinde çok
sayıda çözücü molekülünün sürüklendiği büyük bir hidrodinamik yarıçap oluşturur (Atkins, 1998). Bu
da iletkenliğin beklenin aksine büyük iyon yarı çağına sahip iyonlarda küçük iyon yarıçapına sahiplere
oranla daha yüksek çıkmasına neden olur. O nedenledir ki NaNO3 tuzunun iletkenliği KNO3
tuzununkinden daha düşüktür.
Benzer şekilde “HCl, KCl, NaCl maddelerinin aynı ve farklı konsantrasyonlardaki
iletkenliklerini karşılaştırmaları” istendiğinde öğrenciler bilimsel gerçeklere dayalı yorumlar yaparak
cevaplamışlardır.
Daha sonra öğrencilerle görüşme sorularında yöneltilen şekerli suyun elektriği iletip iletmediği
yönündeki soruyu deneysel olarak görebilmeleri için farklı miktarlarda şekerli su hazırlatılıp
kondüktometre yardımıyla ölçüm almaları sağlanmıştır. Bu yolla şekerin elektriksel olarak iletken
olmadığını görmeleri sağlanmıştır. Aslında bu bilgiler fen bilgisi dersi kapsamındaki bilgiler olmasına
rağmen öğrencilere mevcut bilgilerini transfer etmede sıkıntı yaşamışlardır. Çünkü öğrencilere şekerin
saf sudaki çözünme dengesi sorulduğunda öğrencilerin tamamı bu dengeyi doğru olarak ifade etmişler
ve bu denge üzerinden iletken olup olmayacağı tartışıldığında da iletemeyeceği, çünkü iyonlaşma
olmadığını ve hatta şeker gibi kovalent yapılı bileşiklerin suda moleküler olarak çözündüklerini ifade
etmişlerdir.
Öğrencilerin zihinlerindeki yapılanmayı bu yolla değiştirme ve geliştirme çalışmalarından
sonra öğrencilere içerdikleri madde miktarları aynı ancak farklı türden maddeler verilerek bunların
iletkenlikleri hakkındaki beklentileri sorularak tartışmaları sağlanmış ve öğrenciler bu beş madde ile
ilgili bilimsel temellere dayalı ve doğru açıklamalarla doğru sonuca ulaşmışlardır. 0,1 M olarak
hazırlatılan bu maddeler aşağıda sıralanmıştır.
AgNO3, LiOH, CH3COOH, HClO4, AgCl
TARTIŞMA VE SONUÇ
Araştırma

sonucunda

çözeltilerde

iletkenliğe

yönelik

öğrenciler

ipuçları

ile

desteklendiklerinde kavramlar arasında ilişki kurabildikleri görülmektedir. Ancak mevcut bilgilerini
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ilişkilendirmekte sorun yaşamaktadırlar. Bu nedenle bir kavram başka kavram ya da konularla ilişkili
ise öğretim sırasında öğretimi gerçekleştiren kişinin kavramlar arasındaki ilişkilere vurgu yapması
gerektiğine inanılmaktadır.
Öğrencilerle yapılan görüşmeler sonucunda, öğrencilerin çözeltilerin iletkenliği konusu ile
ilişkili kavramları kısmen bildikleri ancak bunları yorumlamada, gerçek bir uygulamaya transfer
etmede ciddi sıkıntı yaşadıkları sorulara verdikleri yanıtlarda da görülmektedir. Katılımcıların konu ile
ilgili kavramların anlamlarını, bu kavramların birbirleri ile olan ilişkilerini bilmedikleri, kavramlar
arasındaki ilişkilerden yola çıkarak çeşitli olguları açıklayamadıkları yapılan çalışma sonucunda
belirlenmiştir.
Sonuçlar, iletkenlik konusunda öğrencilerin kavramlar arasında bir ilişki kuramadıklarını,
yorum yapamadıklarını net bir şekilde göstermektedir. Bu sonuçlar, anlamlı öğrenmenin
gerçekleşmediğini göstermektedir. İletkenlik konusunda yer alan kavramların pek çok kimyasal
kavram gibi soyut olması, öğrencinin iletkenliği mikroskobik düzeyde görememesi kavramayı
zorlaştırmaktadır. Ancak, öğrenmenin nasıl gerçekleştiği üzerinde bilgilerin artması, kimya eğitiminde
geleneksel yöntemlerden uzaklaşılarak anlamlı öğrenmenin gerçekleşmesine odaklanan yöntem ve
tekniklerin kullanılmasını gerekli kılmaktadır. Bu bağlamda, örneğin uygulamasını yaptığımız
laboratuvar yöntem ve tekniklerinin kullanılması öğrencilerin olaylar hakkında tahminler yapmalarını,
iddialarını kanıtlamalarını gerektirecek ve kavramlar ve kavramlar arasındaki ilişkileri anlamalarını
kolaylaştıracaktır. Bunun yanı sıra, geleneksel doğrulama deneylerinden uzaklaşılarak, açık uçlu ve
keşfetmeye

dayalı

deney

uygulamalarının

yapılması,

öğrencilerin

kavramları

zihinlerinde

yapılandırmalarına yardımcı olacaktır.
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THE EFFECT OF BUCKYBALL MODELING ACTIVITY ON 7TH GRADE STUDENTS'
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ÖZET
Nanoteknoloji, madde ile enerjinin nano boyutta farkı özellikler göstermesinden kaynaklanmaktadır.
Yeni bir teknolojik devrim olarak ifade edilen nanoteknoloji, disiplinlerarası bir bilim dalıdır. Nanoteknolojinin
multidisipliner bir bilim dalı olması, Fen Bilimleri öğretiminde etkin biçimde kullanılabilecek bir araç olmasını
sağlamıştır. Bu çalışmada öğrencilerin nanoteknoloji farkındalık ve kavramsal anlamalarını geliştirmek
amacıyla, Fen ve Teknoloji dersi “maddenin tanecikli yapısı” ünitesi kapsamında nano kavramı, nanoteknoloji
ve uygulama alanları hakkında iki ders saatlik bir etkinlik hazırlanmıştır. Etkinlik kapsamında basit araç-gereçler
kullanılarak karbon nanotop (Buckyball) modeli yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, 2016-2017 eğitimöğretim yılı birinci döneminde Muğla il merkezindeki bir devlet ortaokulunun 7. sınıfları arasından rasgele
seçilmiş iki şubesinde öğrenim gören 24’ü erkek, 22’si kız toplam 46 öğrenci öğrenciden oluşmaktadır. Veri
toplama aracı olarak 5’li Likert tipinde 20 maddeden oluşan “Nanobilim ve Nanoteknoloji Farkındalık anketi”
kullanılmıştır. Öğrencilerin nanoteknolojiye yönelik kavramsal anlamalarını belirlemek için bir kavramsal
anlama testi hazırlanmıştır. Etkinlik sonrasında etkinlik değerlendirme formu ile öğrencilerin etkinlik hakkındaki
görüşleri alınmıştır. Etkinlik sonucunda öğrencilerin nanoteknoloji farkındalık anketi ve kavramsal anlama testi
öntest ve sontest puanları arasında istatistiki olarak anlamlı bir fark olduğu görülmüştür (p<0.01). Etkinlik
değerlendirme formları incelendiğinde, öğrencilerin nanoteknolojiyi öğrendiklerini, karbon nanotop etkinliğini
yaparken eğlendiklerini ancak modeli oluştururken kısmen zorlandıklarını ifade ettikleri görülmüştür.

eğitimi

Anahtar kelimeler: Nanoteknoloji farkındalığı, Etkinlik temelli öğrenme, Nanotop, Fen bilimleri

ABSTRACT
Nanotechnology stems from the fact that matter and energy differ in nanoscale. Nanotechnology,
expressed as a new technological revolution, is an interdisciplinary science. The fact that nanotechnology is a
multidisciplinary scientific discipline has made it an effective tool for teaching science. In this study, in order to
improve students' awareness and conceptual understanding about nanotechnology, a two-hour-long event about
nano concept, nanotechnology and application areas within the context of the particulate structure of matter unit
of science and technology course has been prepared. In the scope of the activity, buckyball model was made by
using simple tools. The study group consisted of 46 (24 boys and 22 girls) students who were randomly selected
among the 7th grade class of a state secondary school in the province of Muğla in the first period of 2016-2017
academic year. A 20-item 5-point Likert-type “Nanoscience and Nanotechnology Awareness” questionnaire was
1

Bu bildiri Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen
(17/258) kod numaralı proje ile desteklenmiştir.
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used as a data collection tool. A conceptual understanding test was prepared to identify students' conceptual
understandings about nanotechnology.. At the end of the activity, the students were asked their opinions about
the activity with the activity evaluation form. As a result of the study, it was found that there was a statistically
significant difference between students' pre-test and post-test scores in the nanotechnology awareness
questionnaire and conceptual understanding test (p<0.01). When the activity evaluation forms were examined, it
was seen that students were learning nanotechnology, having fun while doing make a buckyball activity, but
expressing that they were partially challenged when modeling.
Keywords: Nanotechnology awareness, Activity based learning, Buckyball, Science education

GİRİŞ
Dünyamızda bilim, teknoloji, ekonomi gibi her alanda hızlı değişmeler ve gelişmeler
yaşanmaktadır. Bu gelişmeler bireyi ve devletleri sürekli öğrenmeye ve kendini geliştirmeye
zorlamaktadır. Bu durum eğitimin önemini giderek artırmakta ve gelişen bilim, teknoloji ve eğitime
olan yatırımlar artmaktadır. Günümüzün ve geleceğin teknolojisi olarak görülen nanoteknolojiye olan
ilgi ve yatırımlar her geçen gün artmaktadır. Nanoteknoloji ürünleri daha kullanışlı, daha esnek, daha
küçük v.b. özellikleri ile hayatımıza girmektedir. Nanoteknoloji, nanometre ölçeğindeki fiziksel,
kimyasal ve biyolojik olayların anlaşılması, kontrolü ve üretimi amacıyla, fonksiyonel materyallerin,
cihazların ve sistemlerin geliştirilmesidir. Nanobilim, çok küçük boyutlarda ortaya çıkan bu yeni
davranışları kuantum kuramı yardımı ile anlamamızı sağlar. Nanoteknoloji ise ya yeni malzemeler,
nanoyapılar tasarlayıp sentezlemeyi, ya da mevcut nanoyapıları veya molekülleri işlevsel hale getirip
onların kazandıkları olağanüstü özellikleri yeni uygulamalarda kullanmayı amaçlar (Çıracı, 2007).
Alan yazın incelendiğinde, kamuoyunun nanoteknolojiye yönelik tutumları (Burri ve Bellucci
2008; Cobb ve Macoubrie, 2004; Cobb, 2005; Lee, Scheufele ve Lewenstein, 2005; Macoubrie, 2006;
Waldron, Spencer ve Batt, 2006; Kahan, Slovic, Braman, Gastil ve Cohen, 2007) ile görüşleri (Besley,
Kramer, Priest, 2008; Currall, 2009; Scheufele, Corley, Shih, Dalrymple, Ho, 2009; Pidgeon ve
Rogers, 2007), A.B.D ve Avrupa'da pek çok araştırmanın konusu olmuştur. Amerika’da ortaokul ve
lise öğrencileriyle yapılan çalışmalarda bulunmaktadır (Ambrog, Caselli, Montalti ve Venturi, 2008;
Walters ve Bullen 2008). Ayrıca Slovakya, İsrail ve Tayvan gibi ülkelerde de ortaokul ve lise
düzeyinde az da olsa yapılan çalışmalar bulunmaktadır (Lan, 2012; Dori, Dangur, Avargil ve Peskin,
2014).
Ülkemizde yapılan nanoteknoloji ile ilgili çalışmalarda öğretmen adaylarının nanoteknoloji
hakkındaki bilgi düzeylerini (Balemen, 2009; Şenel, 2009), görüşlerini (Kadıoğlu, 2010) ve
farkındalıklarını (Aslan ve Şenel, 2015; Enil ve Köseoğlu, 2016) belirlemek amacıyla yapılmıştır. Lise
(Sagun-Gököz, 2012) ve ortaokul (Ekli, 2010; Ekli ve Şahin, 2013) düzeyinde nanoteknolojiye
yönelik az sayıda çalışmaya rastlanmıştır.
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Yukarıda adı geçen çalışmalar özetle nanoteknoloji hakkındaki bilgi ve farkındalığın
ilkokuldan üniversiteye kadar olan örneklem içinde yeterli olmadığını ortaya koymaktadır. Bu
eksiklikten yola çıkarak yapılan bu çalışmada ortaokul öğrencilerin nanoteknoloji farkındalık ve
kavramsal anlamalarını geliştirmek amacıyla, Fen ve Teknoloji dersi “maddenin tanecikli yapısı”
ünitesi kapsamında nano kavramı, nanoteknoloji ve uygulama alanları hakkında iki ders saatlik bir
etkinlik hazırlanmıştır.
Problem Durumu
Nanotop modelleme etkinliğinin 7. sınıf öğrencilerinin nanoteknoloji farkındalıkları ve
kavramsal anlamalarına etkisi nasıldır?
Alt Problemler:
Nanotop modelleme etkinliğinin öğrencilerin;
1) Nanoteknoloji hakkındaki farkındalıklarına etkisi nasıldır?
2) Nanoteknoloji hakkındaki kavramsal anlamalarına etkisi nasıldır?
YÖNTEM
Araştırma Modeli
Bu çalışmada, nicel ve nitel araştırma yöntemleri birlikte kullanılmıştır. Nanotop modelleme
etkinliğinin 7. sınıf öğrencilerinin nanoteknoloji farkındalığına etkisi yarı-deneme modellerinden ön
test-son test tek örnek grup deneysel deseni kullanılmıştır (Tablo 1). Bu desende tek gruba ait ön test
ve son test değerleri arasındaki farkın anlamlılığı test edilir.
Tablo 1 Çalışma Deseni
Grup
Çalışma Grubu

Öntest
T1, T2

İşlem
X

Sontest
T1, T2, T3

T1, Nanobilim ve Nanoteknoloji Farkındalık anketi; T2, Kavramsal Anlama testi; T3, Etkinlik Değerlendirme
Formu

Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubu, 2016-2017 eğitim-öğretim yılı birinci döneminde Muğla il
merkezindeki bir devlet ortaokulunun 7. sınıfları arasından rasgele seçilmiş iki şubesinde öğrenim
gören 24’ü erkek, 22’si kız toplam 46 öğrenci öğrenciden oluşmaktadır.
Veri Toplama Araçları
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Veri toplama aracı olarak 5’li Likert tipinde 20 maddeden oluşan “Nanobilim ve
Nanoteknoloji Farkındalık anketi” kullanılmıştır. Öğrencilerin nanoteknolojiye yönelik kavramsal
anlamalarını belirlemek için bir kavramsal anlama testi hazırlanmıştır. Etkinlik sonrasında etkinlik
değerlendirme formu ile öğrencilerin etkinlik hakkındaki görüşleri alınmıştır.
Nanobilim ve Nanoteknoloji Farkındalık anketi; Nanoteknoloji farkındalığını, belirlemek
amacıyla hazırlanmış, 5’li Likert tipinde bir ölçme aracıdır (Dyhouse, Diefes-Dux, Bennett ve Imbrie,
2008). Anketin ülkemizde geçerlik güvenlik çalışması Sagun-Gököz (2012) tarafından yapılmıştır.
Anket araştırmacılarca 11. sınıf öğrencilerine uygulanmış ve Crombach’s alpha güvenirlik katsayısı
0.89 olarak hesaplanmıştır. Aynı ölçme aracı, öğretmen adaylarına da uygulanmış ve Crombach’s
alpha güvenirlik katsayısı 0. 93 olarak hesaplanmıştır (Aslan ve Şenel, 2015). Nanobilim ve
Nanoteknoloji Farkındalık anketi bu çalışmanın ön denemeleri için Muğla merkez ve ilçelerinde
rastgele seçilmiş 7. sınıf öğrencisine uygulanmış (N=117) ve Crombach’s alpha güvenirlik katsayısı
0.94 olarak hesaplanmıştır.
Kavramsal Anlama testi: Öğrencilerin nanoteknoloji ile ilgili kavramları öğrenmelerinin ne
derecede gerçekleştiğinin ölçülebilmesi için hazırlanmıştır. Öğrencilerin kavramları anlama düzeyleri
“Bilmiyorum, açıklayamam”, “Duydum ama açıklayamam” ve “Bilgim var, bence ....” şeklinde 3
seçeneklidir. Sorulara verilen cevaplar; “Bilmiyorum, açıklayamam” seçeneği için 1, “Duydum ama
açıklayamam” seçeneği için 2, “Bilgim var, bence .....” seçeneğinde açıklama yapılmış fakat kavram
yanılgısı içeriyorsa 3, açıklaması doğru ise 4 puan ile kodlanmıştır.
Nanotop modelleme (buckyball) etkinliği: Karbon nanotop (buckyball) 60 adet karbon
atomunun birleşmesi ile oluşan, futbol topuna benzer bir görünüme sahip bir yapıdır. Etkinlikte fon
kartonu, yapıştırıcı, cetvel v.b basit araç-gereçler kullanarak karbon nanotop modeli yapılmıştır.
Etkinlik öncesinde öğrencilere nanoteknoloji, karbon nanotop (buckyball), nanobilim, nanoparçacık,
nanoteknolojinin uygulama alanları, fayda ve riskleri, hakkında bilgilendirici 20 dk’lık bir sunum
yapılmıştır. Nanotop modelleme etkinliği beşerli gruplar halinde gerçekleştirilmiştir.
Etkinlik Değerlendirme Formu: Bu form ile öğrencilerin etkinlik hakkındaki görüşleri
alınmıştır.
Verilerin Analizi
Verilerin normal dağılıma uygun olup olmadığı sınanmış, ortaya koymak amacıyla ShapiroWilk testi ile basıklık ve çarpıklık katsayıları incelenerek Nanobilim ve Nanoteknoloji Farkındalık
anketi ve Kavramsal Anlama testinin analizinde parametrik testlerin kullanılmasına karar verilmiştir
(Pallant, 2001). Ön test ve son test toplam puanları arasında anlamlı bir farkın olup olmadığını
belirlemek için ilişkili gruplar t-testi uygulanmıştır.
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BULGULAR
1. Alt probleme ilişkin bulgular: Nanotop modelleme etkinliğinin 7. sınıf öğrencilerinin
nanoteknoloji farkındalıklarına etkisi nasıldır?
Nanoteknoloji farkındalık anketinin öntest ve sontest toplam puanları arasında anlamlı bir fark
olduğu görülmüştür. Etkinlikler ile öğrencilerin farkındalık düzeylerinde olumlu yönde bir değişim
gerçekleşmiştir (Tablo 2).
Tablo 2 Nanoteknoloji farkındalık anketinin öntest-sontest puanları arasındaki farkla ilgili ilişkili
gruplar t-Testi sonuçları
N
öntest

46

35,13

sontest

46

77,93

SS

𝑿

p

16,93

0,000*

17,34

Tablo 2’deki sonuçlara göre ön-test ortalaması 35.13, son-test ortalaması 77.93’tür. Ön-test
son-test sonuçları istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmaktadır (t=-13.349, p<0.001).
2. Alt probleme ilişkin bulgular: Nanotop modelleme etkinliğinin 7. sınıf öğrencilerinin
nanoteknoloji hakkındaki kavramsal anlamalarına etkisi nasıldır?
Kavramsal anlama testinin öntest ve sontest toplam puanları arasında anlamlı bir fark olduğu
görülmüştür. Etkinlikler ile öğrencilerin kavramsal anlamalarında olumlu yönde bir değişim
gerçekleşmiştir (Tablo 3).
Tablo 3 Kavramsal anlama testinin öntest-sontest puanları arasındaki farkla ilgili ilişkili gruplar tTesti sonuçları
N
öntest

46

7,09

sontest

46

11,24

𝑿

SS
1,74
2,81

p
0,000*

Tablo 3’deki sonuçlara göre ön-test ortalaması 7.09, son-test ortalaması 11.24’tür. Ön-test
son-test sonuçları istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmaktadır (t=-8.285, p<0.001).
TARTIŞMA VE SONUÇ
Uygulama sonrasında ön-test ve son-test değerleri arasındaki farkın p<0.001 düzeyinde
anlamlı çıkması nanotop modelleme etkinliğinin 7. sınıf öğrencilerinin nanoteknoloji farkındalıklarına
ve kavramsal anlamaları üzerinde olumlu etkisi olduğunu göstermektedir. Uygulama öncesinde,
öğrencilerin nanobilim ve nanoteknolojiye ilişkin farkındalıklarının çok zayıf düzeyde iken (𝑿= 35.1,
SD=16.9), uygulama sonrasında iyi derecede (𝑿= 77.9, SD=17.3) arttığı görülmektedir. Benzer şekilde
522

X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Nevşehir / 2018

nanoteknoloji atölyesi çalışmasına katılan 11. Sınıf öğrencilerinin nanoteknoloji kavramsal
anlamalarında ve farkındalık düzeylerinde artış olduğu tespit edilmiştir (Sagun-Gököz, 2012).
Öğrencilerin etkinlik değerlendirme formları incelendiğinde; karbon nanotop ve nanoteknoloji
kavramlarını öğrendikleri, nanotop modelleme etkinliğini yaparken eğlendiklerini ancak modeli
oluşturmada zorlandıklarını ifade etmişlerdir.
Nanoteknolojinin çok disiplinli yapısı onu 2018’de güncellenen 3-8. sınıflar Fen Bilimleri
öğretim programında, Fen Teknolojı̇ Matematik Mühendislik (STEM) entegrasyonu için uygun bir
araç haline getirmektedir. 21. yüzyılın endüstriyel devrimi olarak adlandırılan nanoteknolojinin
yakalanabilmesi ancak nitelikli insan gücü ile mümkün olacaktır. Hizmet içi eğitim programlarıyla
öğretmenlerin, örnek etkinlik veya projelerle öğrencilerin nanobilim ve nanoteknoloji hakkındaki
bilgileri arttırılmalıdır.
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ÖZET
Laboratuvar çalışmaları, fen bilimlerinde önemli bir yere sahiptir. Ülkemizde eğitim anlayışı her ne
kadar öğrenci merkezli eğitim üzerine odaklansa da, öğrencilerimiz yeterince laboratuvar uygulaması yapma
imkanı bulmadan üniversiteye gelmektedir. Öğrencilerin laboratuvar deneyimi kazanması ağırlıklı olarak
üniversite yıllarında gerçekleşmekte ve öğrenciler burada kazandıkları deneyimler ile mezun olarak meslek
hayatlarına başlamaktadırlar. Dolayısıyla, laboratuvar uygulamalarının kalitesi oldukça önem taşımaktadır.
Yapılan çalışmada, üniversite öğrencilerinin laboratuvar araç gereçlerini ne ölçüde tanıdıklarını ve zorluk
çektikleri noktaları belirlemek amaçlanmıştır. Çalışmaya, Fen Bilgisi Öğretmenliği ve Biyoloji Öğretmenliği
Programlarında öğrenim görmekte olan toplam 85 öğrenci dahil edilmiştir. Çalışmanın verileri, iki açık uçlu soru
yardımıyla toplanmıştır. İlk soruda, öğrencilere 12 farklı laboratuvar araç gerecinin resmi verilmiştir.
Öğrencilerden bu araç-gereçlerin isimlerini yazmaları istenmiştir. İkinci soruda ise öğrencilere; çeker ocak,
piset-pipet, balon joje-balon kavramları verilerek öğrencilerden bunların işlevini açıklamaları istenmiştir. Elde
edilen veriler, içerik analizine tabi tutulmuştur. Çalışma sonucunda, bazı öğrencilerin çok sık kullanılmasına
rağmen kimya laboratuvarında kullanılan bazı araç-gereçlerin ismini bilmediği ortaya çıkmıştır. Ayrıca,
öğrencilerin çeker ocak ile bunzen bekini karıştırdığı ortaya çıkmıştır. Buna göre eğitimcilerin, öğrencilerin
laboratuvar dersi kapsamında aldıkları ilk derste yapılan malzeme tanıtımlarında, bu noktaları göz önünde
bulundurmaları önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Üniversite, kimya, laboratuvar araç-gereçleri.

ABSTRACT
Laboratory studies have a significant place in science. Although the education view of our country focus
on student centered approaches, most of the students still come to university without attending laboratory studies
in their previous education life. Making students gain laboratory experience is achieved in university years and
the students begin their professional life with this experience. Hence, the quality of laboratory applications is
important. In the present study, it was aimed to determine how well the university students know the laboratory
equipments and in which points they experience difficulty. A total of 85 students studying in Biology Teaching
and Science Teaching Programs were included in the study. Data were collected with the help of two open ended
questions. In the first question, pictures of 12 different laboratory equipments were given to the students. The
students were asked to write down the names of the equipments. In the second question, the concepts of fume
hood, balloon-balloon jojoe, piset-pipette were presented to the students and they were asked to explain the
functions of them. In data analysis, content analysis was utilized. As a result, it was determined that the students
failed to know the names of several equipments which were frequently used in the laboratory. Also, it was found
that the students mixed Bunsen Burner with fume hood. It is recommended for the educators to consider those
findings in the first meeting of laboratory courses which focus on introducing laboratory equipment to the
students.
Keywords: University, chemistry, laboratory instruments.
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GİRİŞ
Laboratuvar çalışmaları, fen bilimlerinde önemli bir yere sahiptir. (Çoramık ve Ürek, 2012).
Öğrenciler, teorik bilgilerinin uygulama alanlarını laboratuvarda yaptıkları çalışmalar ile gözlemleme
imkanı bulurlar (Çepni, Ayas, Johnson ve Turgut, 1997). Çocuklar için okul öncesi dönemde kolay
malzemeler ile yapılan deneyler, onların bilimi sevmesine ve fene karşı olumlu tutumlar geliştirmesine
yardımcı olur. İlkokul, ortaokul ve lisede yapılan deneyler ise fen derslerinin daha kolay anlaşılmasına
yardımcı olur. Laboratuvarsız fen dersi yapmak anlamlı olmaz. Ancak ülkemizde eğitim anlayışı her
ne kadar öğrenci merkezli eğitim üzerine odaklansa da, öğrencilerimiz yeterince laboratuvar
uygulaması yapma imkanı bulmadan üniversiteye gelmektedir.
Pek çok doğa biliminde olduğu gibi fizik, kimya, biyoloji ve fen bilgisi öğretmenliği
alanlarında, özellikle de ilk iki yılda öğrenciler zamanlarının önemli bir bölümünü laboratuvar
uygulamaları ile geçirmektedir. Bu nedenle, öğrencilerin üniversiteye gelirken beraberinde getirdikleri
laboratuvar deneyimi oldukça önemlidir. Mesleki açıdan da öğrencilerin laboratuvar deneyimi
kazanması ağırlıklı olarak üniversite yıllarında gerçekleşmekte ve öğrenciler burada kazandıkları
deneyimler ile mezun olarak meslek hayatlarına başlamaktadırlar. Bu durum, kimya laboratuvarı
açısından Fen Bilgisi öğretmen adayları için literatürde de vurgulanmaktadır (Cengiz, 2017).
Dolayısıyla, laboratuvar uygulamalarının kalitesi oldukça önem taşımaktadır.
Laboratuvar denildiğinde akla gelen ilk bilim dalının kimya olduğu söylenebilir. Genel Kimya
Laboratuvarı dersinin ilk haftaları, öğrencilere güvenlik önlemleri konusunda bilgi vermeye ve
laboratuvar malzemelerini tanıtmaya ayrılır. Laboratuvar, ders yapılan sınıflardan değişik bir ortama
sahip olduğu için öğrencilerin burayı farklı karşıladıkları gözlenmektedir. Nitekim bazı öğrencilerin
laboratuvar dersleri için olumlu tutumlara sahipken bazı öğrencilerin ise kaygılı oldukları
aktarılmaktadır (Kurbanoğlu, 2014). Bu nedenle, deney yapma becerisinin kazanılmasının, bilimsel
süreç becerilerinin geliştirilmesinin üniversiteden önce desteklenmesi önem taşımaktadır.
Laboratuvarda, çalışılan alanla ilgili pek çok malzeme kullanılmaktadır. Öğrencilere her ne
kadar ilk derslerde bu malzemelerle ilgili tanıtımlar yapılsa da malzemelerin tanınması ve kullanımı,
deney yapma sürecinde gelişmektedir. Ayrıca, meslek yaşamında da kimya öğretmenlerinin
laboratuvarın etkili kullanımına yönelik araştırmalara ihtiyaç duydukları belirtilmektedir (Feyzioğlu,
Demirbağ, Akyıldız ve Altun, 2012). Üniversite eğitimi sürecinde, her öğrencinin birebir deneyim
kazanması ön plana çıkmaktadır. Ayrıca, bu sürecin yeterince verimli geçmesi, öğrencilerin
laboratuvara ön hazırlıklı olarak gelmelerine bağlıdır. Gerek çalışılan konu hakkında bilimsel ve teorik
açıdan donanımlı olmak gerekse izlenecek yöntem ve kullanılacak araç-gereçler hakkında yeterli
bilgiye sahip olmak, laboratuvar çalışmaları için bir zorunluluk oluşturur.
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Yukarıda bahsedilenlerden anlaşılacağı üzere, öğrencilerin aktif olarak rol aldığı laboratuvar
uygulamalarının başarılı geçmesinde, öğrencilerin kullanılan malzemelere yönelik bilgi durumlarının
yeterli olması bir ön koşul olarak karşımıza çıkmaktadır. Burada sunulan çalışma da bu düşünceden
yola çıkılarak planlanmıştır.
Çalışmanın Amacı
Yapılan çalışmada, iki farklı programda öğrenim görmekte olan üniversite öğrencilerinin
kimya laboratuvarıyla ilgili bazı araç gereçleri ne ölçüde tanıdıklarını ve bu kapsamda zorluk
çektikleri noktaları belirlemek amaçlanmıştır.
Çalışmanın Önemi
Çalışmanın, üniversite birinci sınıf, birinci yarıyıl itibari ile çeşitli laboratuvar çalışmaları
yapmış öğrencilerin laboratuvar araç-gereçlerine yönelik bilgi durumunu saptaması ve öğrencilerin
eksik oldukları noktaları belirleyerek bu anlamda eğitimcilere dikkate almaları gereken durumları
sunması nedeniyle önem taşıdığı düşünülmektedir.
YÖNTEM
Çalışma Modeli
Çalışmada nitel yaklaşımlardan yararlanılmıştır. Çalışma, bir durum çalışması modelindedir.
Durum çalışması, bir ya da birden fazla olayın, ortamın, programın, sosyal grubun, topluluğun,
bireylerin ya da birbirine bağlı sistemlerin ayrıntılı olarak incelendiği yöntem şeklinde
tanımlanmaktadır (McMillan, 2004). Gerek veri toplamada gerekse veri analizinde yararlanılan
yöntemler, nitel araştırma doğasındadır.
Çalışma Grubu
Çalışma grubunu, Türkiye’nin batısında bulunan bir devlet üniversitesinde eğitim görmekte
olan Fen Bilgisi Öğretmenliği Programı (55) ve Biyoloji Öğretmenliği Programı (30) öğrencileri
oluşturmaktadır. Örneklem seçiminde, kolay ulaşılabilir örnekleme yaklaşımından yararlanılmıştır
(Yıldırım ve Şimşek, 2008). Katılımcıların tamamı, üniversite eğitimlerinin birinci sınıf birinci
dönemindedir. Araştırmanın gerçekleştirildiği tarih itibari ile öğrenciler, laboratuvar çalışmaları
konusunda dönem başından itibaren deneyim kazanmış durumdadırlar. Ayrıca, bütün öğrenciler,
Genel Kimya Laboratuvarı dersini almaktadırlar.
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Veri Toplama Aracı
Çalışmada kullanılan veri toplama aracı, iki açık uçlu sorudan oluşmaktadır. İlk soruda,
öğrencilere sıklıkla kullanılan 12 farklı laboratuvar araç-gerecinin resimleri verilmiş olup
öğrencilerden bunların isimlerini yazmaları beklenmektedir. Bu malzemeler; beher, erlen, mezür,
deney tüpü, kil üçgen, Bünzen beki, kroze, kapsül, spatül, huni, amyant tel ve havandır. İkinci soruda
ise öğrencilere beş farklı laboratuvar araç-gerecinin isimleri verilmiş olup öğrencilerden bunların
işlevini açıklamaları beklenmektedir. Bu araç gereçler, birbiri ile karıştırılan araçlar olmasına dikkat
edilerek seçilmiştir. Bunlar; çeker ocak, pipet-piset ve balon-balon jojedir.
Çalışmanın verileri, araştırmacıların gözetimi altında ve gönüllülük esasına dayalı olarak iki
farklı programda da birer ders saati içerisinde toplanmıştır.
Veri Analizi
Çalışmadan elde edilen verilerin analizinde nitel yaklaşımlar izlenmiştir. Bu kapsamda, başlıca
içerik analizinden yararlanılmıştır (Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2010).
İlk soruda, öğrencilere verilen laboratuvar malzemelerinin resimlerinin isimlerinin yazılmasından elde
edilen veriler; “doğru”, “yanlış” ve “cevapsız” olmak üzere üç kategori altında değerlendirilmiştir. Bu
kategoriler, bulgular kısmında sırasıyla “D”, “Y” ve “C” harfleri ile kodlanarak tablolaştırılmış ve
frekans ve yüzde dağılımı halinde, her iki program için sunulmuştur.
İkinci soruda, öğrencilere verilen laboratuvar araçlarının işlevlerinin açıklanmasından elde
edilen veriler ise iki araştırmacı tarafından ayrı ayrı yapılan analizler sonucunda, “doğru”, “kısmen
doğru”, “yanlış” ve “cevapsız” olmak üzere 4 kategori altında değerlendirilmiştir. Buna göre, verilen
laboratuvar aracının işlevini bilimsel bir şekilde tam olarak açıklayan cevaplar, “doğru” kategorisinde
değerlendirilmiştir. Cevaplarında, doğru açıklamanın bir kısmına değinen sınırlı cevaplar ile genel bir
yaklaşım sergileyen cevaplar ise “kısmen doğru” kategorisinde incelenmiştir. Buna karşılık verilen
laboratuvar aracının işlevini doğru açıklamayanlar, başka bir aracın işlevi ile karıştıranlar ise “yanlış”
kategorisi altında ele alınmıştır. Verilen aracın işlevine yönelik herhangi bir açıklama yapamayanlar
ise “cevapsız” kategorisi altında değerlendirilmiştir. Bu kategoriler, bulgular kısmında sırasıyla “D”,
“KD”, “Y” ve “C” harfleri ile kodlanarak bir önceki sorunun analizinde olduğu gibi tablolar halinde
sunulmuştur.
BULGULAR
Araştırmadan elde edilen bulgular, veri toplama aracının birinci kısmından ve ikinci
kısmından elde edilen verilerin analizi sonucu, Fen Bilgisi Öğretmenliği (FBÖ) ve Biyoloji
Öğretmenliği (BÖ) Programında eğitim görmekte olan üniversite öğrencileri için ayrı ayrı
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sunulmuştur. Ayrıca, çalışma bulgularını zenginleştirmek için öğrenci cevaplarından örneklere de yer
verilerek sonuçlar desteklenmiştir.
Veri Toplama Aracının Birinci Kısmından Elde Edilen Bulgular
Tablo 1,

Fen Bilgisi Öğretmenliği

öğrencilerinin

kendilerine

verilen laboratuvar

malzemelerinin resimlerini ne derece doğru isimlendirdiklerini göstermektedir.
Tablo 1. FBÖ Öğrencilerinin Laboratuvar Malzemelerini Tanıma Durumu
Malzemeler
Beher
Mezür
Spatül
Kil Üçgen
Huni
Kapsül
Erlen
Bünzen Beki
Deney Tüpü
Amyant Tel
Kroze
Havan

f (%)
D
54 (98.2)1
51 (%92.7)
41 (%74.5))
12 (%21.8)81.
( 49 (%89.1) 8)
41 (%1.8).8)
45 (%81.8)
19 (%34.5)
45 (%81.8)
1 (%1.8)
10 (%18.2)
8 (%14.5)

Y
1 (%1.8)
3 (%5.5)
11 (%20.0)
17 (%30.9)
6 (%10.9)
31 (%56.4)
7 (%12.7)
19 (%34.5)
9 (%16.4)
44 (%80.0)
37 (%67.3)
20 (%36.4)

C
1 (%1.8)
3 (%5.5)
26 (%47.3)
23 (%41.8)
3 (%5.5)
17 (%30.9)
1 (%1.8)
10 (%18.2)
8 (%14.5)
27 (%49.1)

Toplam
55 (%100)
55 (%100)
55 (%100)
55 (%100)
55 (%100)
55 (%100)
55 (%100)
55 (%100)
55 (%100)
55 (%100)
55 (%100)
55 (%100)

Tablo 1’e göre, Fen Bilgisi Öğretmenliği öğrencilerinin en yüksek oranda doğru tanıdıkları
laboratuvar malzemesi, beher olarak bulunmuştur. Beheri; mezür, huni, erlen ve deney tüpünün
izlediği görülmektedir. Buna karşılık öğrencilerin tanımada en başarısız olduğu laboratuvar
malzemesinin ise doğru cevapların azlığı ve yanlış cevapların fazlalığı göz önünde bulundurulduğunda
amyant tel olarak ortaya çıkmaktadır. Kapsül, havan, kroze ve kil üçgen ise öğrenciler tarafından az
tanınan diğer laboratuvar malzemeleri arasında sayılabilir. Bunun yanında; beher ve huni, öğrencilerin
cevapsız bırakmadıkları iki laboratuvar malzemesidir.
Tablo 2, Biyoloji Öğretmenliği öğrencilerinin kendilerine verilen laboratuvar malzemelerinin
resimlerini ne derece doğru isimlendirdiklerini göstermektedir.
Tablo 2. BÖ Öğrencilerinin Laboratuvar Malzemelerini Tanıma Durumu
Malzemeler
Beher
Mezür
Spatül
Kil Üçgen
Huni
Kapsül
Erlen

f (%)
D
29 (%96.7)
30 (%100.0)
26 (%86.7)
13 (%43.3)
24 (%80.0)
5 (%16.7)
27 (%90.0)

Y
1 (%3.3)
4 (%13.3)
16 (%53.4)
6 (%20.0)
17 (%56.7)
2 (%6.7)
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C
1 (%3.3)
8 (%26.6)
1 (%3.3)

Toplam
30 (%100)
30 (%100)
30 (%100)
30 (%100)
30 (%100)
30 (%100)
30 (%100)
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Bünzen Beki
Deney Tüpü
Amyant Tel
Kroze
Havan

16 (%53.4)
20 (%66.7)
8 (26.7)
14 (46.7)
6 (%20.0)

7 (%23.3)
10 (%33.3)
15 (%50.0)
15 (%50.0)
18 (%60.0)

7 (%23.3)
7 (%23.3)
1 (%3.3)
6 (%20.0)

30 (%100)
30 (%100)
30 (%100)
30 (%100)
30 (%100)

Tablo 2’ye göre Biyoloji Öğretmenliği öğrencileri tarafından en iyi tanınan laboratuvar
malzemesi, mezürdür. Bütün öğrencilerin, mezürü doğru bir şekilde isimlendirdikleri dikkati
çekmektedir. Mezürü; beher, erlen, spatül ve huni izlemektedir. Buna karşılık, Biyoloji Öğretmenliği
öğrencilerinin tanımada en başarısız oldukları laboratuvar malzemesi, kapsül olarak bulunmuştur.
Havan, amyant tel, kil üçgen ve kroze ise öğrencilerin tanımada başarısız oldukları diğer laboratuvar
malzemeleri arasında sıralanabilir. Bunun yanında, Biyoloji Öğretmenliği Öğrencileri arasında, deney
tüpünü doğru tanıma oranının ise düşük kalması ilginç bir sonuç olarak ortaya çıkmaktadır.
Tablo 3, çalışmaya katılan öğrencilerin kendilerine verilen laboratuvar malzemesinin resmine
vermeleri gereken doğru cevap yerine verdikleri yanlış cevaplara bazı örnekler sunmaktadır.
Tablo 3. Öğrencilerinin Her Bir Laboratuvar Malzemesi için Verdikleri Yanlış Cevaplara Örnekler
Laboratuvar
Malzemesi
Beher
Mezür
Spatül
Kil Üçgen
Huni
Kapsül
Erlen
Bünsen Beki
Deney Tüpü
Amyant Tel
Kroze
Havan

Öğrencilerin Verdiği Yanlış Cevaplar
Erlen
Büret
Kumpas, Spatula, Damlalık, Piset, Baget, Maşa
Sacayak, Üçgen Ocak, Büret, Kap Altlığı, Spor
Buhner Hunisi, Ayırma Hunisi, Süzgeç
Aktarma Kabı, Petri Kabı, Plastik Kap, Cam Kap
Beherglas, Beher, Balon Joje, Dereceli Kap
İspirto Ocağı, Büret, Soğutucu, Baget, Çeker Ocak
Cam Boru, Kroze
Filtre, Ocak, Saat Camı, Süzgeç Kağıdı, Cam Lamel
Desikatör, Kapaklı Kova, Saklama Kabı
Kroze, Soğutucu, Petri Kabı

Tablo 3’ten anlaşılacağı üzere öğrenciler, bazı cevaplarında beher ve erlen gibi ısıtma
işleminde kullanılabilen iki cam malzemeyi birbiri ile karıştırırken bazı cevaplarında ise spatül ve
maşa gibi birbiri ile alakasız iki malzemeyi birbiri ile karıştırmıştır.
Veri Toplama Aracının İkinci Kısmından Elde Edilen Bulgular
Öğrencilere verilen beş farklı laboratuvar aracının işlevlerinin analizi sonucu elde edilen
bulgular, Fen Bilgisi Öğretmenliği Programı için Tablo 4’te, Biyoloji Öğretmenliği Programı için ise
Tablo 5’te gösterilmektedir.
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42 (%76.4)
7 (%12.7)
6 (%10.9)
55 (%100.0)

23 (%41.8)
2 (%3.6)
28 (%50.9)
2 (%3.6)
55 (%100.0)

Balon

25 (%45.5)
3 (%5.5)
19 (%34.5)
8 (%14.5)
55 (%100.0)

Balon
Joje

33 (%60.0)
6 (%27.3)
15 (%)
1 (%1.8)
55 (%100.0)

Pipet

D
KD
Y
C
Toplam

Piset

Kategoriler

Çeker
Ocak

Tablo 4. FBÖ Öğrencilerinin Kendilerine Verilen Bazı Laboratuvar Araçlarının İşlevlerini Açıklama
Durumları

10 (%18.2)
19 (%34.5)
25 (%45.5)
1 (%1.8)
55 (%100.0)

Tablo 4 incelendiğinde, Fen Bilgisi Öğretmenliği öğrencilerinin verilen laboratuvar araçlarının
işlevini doğru açıklama oranlarının yeterli olmadığı göze çarpmaktadır. Öğrencilerin özellikle balon –
balon joje ikilisinin işlevlerine ait doğru açıklamalarının oranının düşük olduğu bulunmuştur.
Öğrencilerin en yüksek oranda doğru açıklama yapabildiği araç ise pipettir.

25 (%83.3)
2 (%6.7)
2 (%6.7)
1 (%3.3)
30 (%100.0)

10 (%33.3)
20 (%66.7)
30 (%100.0)

Balon

16 (%53.3)
1 (%3.3)
9 (%30.0)
4 (%13.3)
30 (%100.0)

Balon
Joje

18 (%60.0)
1 (%3.3)
8 (%26.7)
3 (%10.0)
30 (%100.0)

Pipet

D
KD
Y
C
Toplam

Piset

Kategoriler

Çeker
Ocak

Tablo 5. BÖ Öğrencilerinin Kendilerine Verilen Bazı Laboratuvar Araçlarının İşlevlerini Açıklama
Durumları

5 (%16.7)
9 (%30.0)
14 (%46.7)
2 (%6.7)
30 (%100.0)

Tablo 5’e göre Biyoloji Öğretmenliği Öğrencilerinin kendilerine verilen laboratuvar
araçlarının işlevini doğru tanımlayabilme oranının balon-balon joje ikilisi için oldukça düşük kalırken
çeker ocak için ise Fen Bilgisi Öğretmenliği öğrencilerinden elde edilen bulgulara benzer bir durum
olduğu görülmektedir. Pipet-piset ikilisinin işlevini açıklayabilme durumlarının ise Fen Bilgisi
Öğretmenliği öğrencilerinden daha iyi olması dikkati çekmektedir.
Tablo 6, her iki programda öğrenim görmekte olan öğrencilerin kendilerine verilen laboratuvar
araçlarının işlevlerini tanımlarken verdikleri doğru, kısmen doğru ve yanlış cevapları örneklendirecek
öğrenci açıklamalarını içermektedir.
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Tablo 6. Öğrencilerin Kendilerine Verilen Bazı Laboratuvar Araçlarının İşlevlerine Yönelik Her Bir
Kategoriye Ait Açıklamalarına Örnekler
Kategori

D

KD

Y

Her Bir Laboratuvar Aracı için Verilen Örnek Cevaplar
Çeker Ocak
Piset
Pipet
Tepkime
sonucunda fazla
ve zararlı gaz
çıkışı varsa
kullanılır.
Solunum
yollarımız zarar
görmesin diye.
Tehlikeli
olabilecek
deneylerde
ortamın ve bizim
sağlığımız için
deneylerin
yapıldığı
bölümdür.
Yüksek
sıcaklıklarda
gerçekleşen
tehlikeli
maddelerin
tepkimeye
girmesi için
ısıtma veya
titrasyon
işlemlerinde
kullanılan alevin
kontrolünü
sağlar.

İçine saf su
konulur. Deney
malzemelerini
temizlemede
kullanılır.

Bir maddenin azar
azar
damlatılmasında
kullanılır.

Pipetin bağlı
olduğu titrasyon
hareketini
yapmaya yarayan
alettir.

Bir yerden sıvı
almak için
kullanılır.
Genelde puarla
birlikte
kullanılır.

Balon Joje
Çözelti
hazırlamada ve
saklamada
kullanılır.
Belirli
hacimleri
vardır,
ısıtılmaz,
boğum çizgisi,
kapağı vardır.

Balon

Isıtılabilen ve içinde
reaksiyon
oluşturulabilen, ısıya
dayanıklı
malzemelerdir.

İçine su konur.

Hassas
solusyon
işlemlerinde
kullanılır.

Kimyasal maddelerin
saklanmasında ve
maddelerin
karıştırılmasında
kullanılır.

Bir kaptaki sıvı
veya küçük –
toz halinde katı
maddelerin bir
kaptan diğerine
aktarılmasında
kullanılır.

Titrasyonda,
kullanılır,
hacim ölçer.

Çözelti hazırlamak
için belirli bir hacmi
olan kaplardır.
Isıtılamazlar.

Tablo 6, her bir laboratuvar aracı için incelendiğinde; çeker ocak için verilen doğru cevaplarda
çeker ocağın zehirli gazları/dumanı tahliye ettiğine ve solunum açısından sağlıklı çalışmak için gerekli
olduğuna değinilmiştir. Kısmen doğru cevaplarda ise tam doğru yanıtın bir kısmına değinecek şekilde
daha genel açıklamaların yapıldığı görülmektedir. Yanlış cevapların çoğunluğunda ise çeker ocağın
doğrudan titrasyon işlemi ile ilişkilendirilmesi dikkati çekmektedir. Ayrıca, öğrenciler tarafından çeker
ocağın Bünzen beki gibi ısıtma sağlayan bir araç olduğu düşünülmektedir. Anlamsal açıdan
öğrencilerde çeker ocak kavramı ile ilgili yanlış algıların bulunduğu açıktır.
Piset-pipet ikilisinin işlevlerinin açıklanması istendiğinde; piset için verilen doğru cevaplarda
öğrencilerin bu malzemenin içine su konulduğuna ve temizlik işlemlerinde kullanıldığına değindiği
görülmektedir. Kısmen doğru cevaplarda ise pisete konulan maddenin azar azar damlatıldığı şeklinde
daha kapalı açıklamalar elde edilmekle birlikte içine konulan maddenin sıvı ya da su olduğundan
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bahsedilmemiştir. Piset ile ilgili elde edilen yanlış cevapların bazılarında ise pisetin puar ile
karıştırıldığı, piset ile titrasyon işleminin ilişkilendirildiği görülmektedir. Pipetle ilgili cevaplar
incelendiğinde; doğru cevaplarda pipetle birlikte sıvı madde alındığı ve puar kullanımına değinildiği
görülmektedir. Kısmen doğru cevaplarda ise sadece içine su konulur gibi sıvı maddenin
sınırlandırıldığı türden açıklamaların elde edildiği görülmektedir. Pipetle ilgili yanlış cevapların
bazılarında ise pipetin katı madde alabileceğine değinilmiştir.
Çalışmada en az doğru açıklamanın elde edildiği balon-balon jojeye ait açıklamalar
incelendiğinde; balon jojeye ait doğru açıklamalarda balon joje ile ilgili birçok ayrıntıdan bahsedildiği
görülmektedir. Kısmen doğru cevapların ise doğru cevapların bir kısmını içeren daha genel
açıklamalar olduğu ortaya çıkmıştır. Balon joje ile ilgili yanlış cevapların bazılarında diğer laboratuvar
araçlarında olduğu gibi titrasyon ile ilişki kurulduğu görülmektedir. Balon ile ilgili elde edilen doğru
ve kısmen doğru cevaplar, balon jojede açıklandığı şekildedir. Yanlış cevaplarda ise balon joje ile
balonun işlevinin karıştırıldığı dikkati çekmektedir.
SONUÇ VE TARTIŞMA
Çalışma sonuçları, üniversite öğrencilerinin yaklaşık bir dönemlik laboratuvar tecrübesine
rağmen bazı laboratuvar araç gereçlerini tanımada başarılı olurken (beher, mezür, erlen, deney tüpü)
bazı laboratuvar araç gereçlerini tanımada ise sıkıntı yaşadıklarını (kapsül, amyant tel, havan, kroze,
kil üçgen) ortaya koymaktadır. Bu sonuç literatür ile uyumludur (Cengiz, 2017; Kanlı ve Yağbasan,
2001).
Öğrencilerden kendilerine verilen laboratuvar araçlarının işlevlerini açıklamaları istendiğinde
ise pipet-piset, balon-balon joje gibi yazımları birbirine çok benzeyen araçlarda yanılmaları dikkati
çekmektedir. Bu kapsamda, her iki programda da en fazla karıştırılan laboratuvar aracı ikilisinin
balon-balon joje olması ilginçtir.
Çalışma sonuçları öğrenim görülen program açısından karşılaştırılacak olursa Fen Bilgisi
Öğretmenliği grubunun Biyoloji Öğretmenliği grubuna göre laboratuvar uygulamalarında daha
kalabalık bir şekilde yer almasına rağmen Biyoloji Öğretmenliği Programımdan elde edilen sonuçların
Fen Bilgisi Öğretmenliği Programından elde edilen sonuçlara benzer olduğu söylenebilir. Bu durumda
öğrencilerin laboratuvar malzemelerine yönelik bilgi ve farkındalıklarının artırılması için daha küçük
gruplar halinde uygulamalar yapılması önerilemeyecektir. Bunun yerine laboratuvardaki masalarda
yeterli sayıda malzeme bulundurulup öğrenci hazırbulunuşluğu dikkate alınarak yapılacak laboratuvar
çalışmalarının daha olumlu sonuçlar vereceği düşünülmektedir. Nitekim yapılan çalışmalar sonucunda
gerçekleştirilen uygulamaların öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının laboratuvar becerilerini
geliştirdiği görülmektedir (Cengiz, 2017; Koray, Köksal, Özdemir ve Presley, 2007).
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BİYOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ SINIF VE LABORATUVAR KAVRAMLARINA
İLİŞKİN ZİHİNSEL ALGILARI
Tuğba TAFLI
Selçuk Üniversitesi, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Konya, TÜRKİYE

ÖZET
Bu çalışma ile biyoloji öğretmen adaylarının sınıf ve laboratuvar kavramlarına yönelik zihinsel
algılarının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu pedagojik formasyon sertifika
programının biyoloji bölümünde kayıtlı olan 39 biyoloji öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada öğretmen
adaylarının biyoloji derslerinde mikro öğretim uygulamalarına göre tasarlanan etkinlikler öncesinde ve
sonrasında zihinsel algılarında herhangi bir değişiklik olup olmadığı tespit edilmiştir. Araştırmada veri toplama
aracı olarak kelime ilişkilendirme testi ön-test ve son-test olarak kullanılmıştır. Nitel araştırma yöntemine göre
tasarlanan bu çalışmanın verileri içerik analizine göre değerlendirilmiştir. İçerik analizine göre değerlendirilen
veriler kodlanarak belirli kategoriler altında toplanmıştır. Buna göre sınıf kavramına ilişkin olarak elde edilen
cevaplara göre; sosyal ortam, fiziksel ortam, eğitim, araç-gereçler ve teknoloji olmak üzere beş kategori altında
cevaplar toplanmıştır. Laboratuvar kavramına ilişkin olarak da cihazlar, deneysel çalışmalar, araç-gereçler ve
malzemeler, biyolojik kavramlar ve eğitim kategorileri altında cevaplar düzenlenmiştir. Her iki kavrama yönelik
ayrı ayrı değerlendirilen veriler; kategoriler ve kodlarına yönelik olmak üzere ön-test ve son-test frekansları
hesaplanmıştır ve karşılaştırmaları yapılmıştır. Biyoloji öğretmen adaylarının sınıf ve laboratuvar kavramlarına
yönelik bilişsel yapılarına ait zihin haritası modelleri ön-test ve son-test verilerine göre ayrı ayrı ATLAS.ti
programında hazırlanmıştır. Araştırma sonucunda son-test olarak uygulanan kelime ilişkilendirme testinde daha
anlamlı sonuçlar elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Biyoloji öğretmen adayları, Kelime ilişkilendirme testi, Sınıf, Laboratuvar,
Zihinsel algı
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GİRİŞ
Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı ile kavramsal anlamayı ve değişimi belirlemek üzere
bilişsel yapının ortaya çıkarılması önem taşımaktadır (Vance, Miller & Hand, 1995). Son yıllarda
alternatif ölçme ve değerlendirme teknikleri arasında yer alan kelime ilişkilendirme testleri
öğrencilerin bilişsel yapılarını belirleyerek kavramlar arasındaki ilişkileri ortaya koymaktadır (Bahar,
Johnstone &Sutcliffe, 1999). Kavramlar arasında ilişkilerin ortaya konması ile öğrencilerin öğrenme
sürecinde anlamlı öğrenmeyi sağlayıp sağlamadıkları açığa çıkarılmaktadır. Eğitim ile ilgili
alanyazında kelime ilişkilendirme testleri; kavram yanılgılarının tespit edilmesi, kavramsal
değişimlerin gözlenmesi, konuya yönelik öğrencilerin bilişsel yapılarının belirlenmesi gibi çeşitli
amaçlar için kullanılmaktadır (Kaya & Taşdere, 2016). Kelime ilişkilendirme testlerinin (KİT)
hazırlanmasının ve uygulanmasının pratik olması, kavramların yarattığı çağrışımların doğrudan
incelenmesi, kavramlar arasındaki ilişkilerin belirlenmesi, uygulama öncesinde ve sonrasında
kavramların bir bütün olarak karşılaştırılabilmesi, uygulanan kişilerin bilişsel yapılarındaki değişimin
birer göstergeleri olması gibi nedenlerden dolayı KİT sıkça kullanılan değerlendirme araçlarındandır
(Bahar ve diğ. 2008; Hovardas & Korfiatis, 2006; Köseoğlu & Bayır, 2011). Öğrencilerin belirli
kavramlar üzerindeki bilişsel yapılarının ortaya konması ile uzun süre hafızalarında kayıtlı olan
kavramların birbirleriyle olan ilişkilerinin ortaya konması (Smith, Blakeslee & Anderson, 1993) ve
anahtar kavramlar ile ilgili düşüncelerin belirlenmesi oldukça önemlidir (Gilbert, Boulter &
Rutherford, 1998). Bilişsel yapının ortaya konmasında zihin haritaları oluşturularak ana düşünceye
ilişkin kavramların ve düşüncelerin arasındaki ilişkiler görsel olarak sunulmaktadır (Mueller, Johnston
& Bligh, 2002). Zihin haritaları bilgilerin hatırlanması, anahtar kelimelerin oluştuurlması ve konunun
yapısının bütünüyle organize edilmesi için görsel olanak sağlamaktadır (Farrand, Hussain ve
Hennessy, 2002; Holland, Holland & Davies, 2003; Wickramasinghe ve diğ., 2008)

Fen derslerinin uygulanma yeri olarak sınıflar ve laboratuvarlar kullanılmaktadır. Bu
kapsamda bu çalışma ile biyoloji öğretmen adaylarının sınıf ve laboratuvar kavramlarına
yönelik zihinsel algılarının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Araştırmada öğretmen adaylarının
biyoloji derslerinde mikro öğretim uygulamalarına göre tasarlanan etkinlikler öncesinde ve
sonrasında zihinsel algılarında herhangi bir değişiklik olup olmadığı tespit edilmiştir. Fraenkel
ve Wallen (2000), bilimsel araştırmalarda incelenen olguların genellikle zaman içinde değişim
halinde olduğunu ve bu nedenle zaman içerisindeki değişimlere odaklanmak gerektiğini
belirtmiştir.
Çalışmanın Yöntemi
Nitel araştırma yöntemine göre tasarlanan bu çalışmanın verileri içerik analizine göre
değerlendirilmiştir. Nitel araştırma ise gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi veri toplama
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araçlarının kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya
konmasına yönelik bir sürecin izlendiği araştırma biçimidir (Yıldırım & Şimşek, 2008, s.39). Nitel
araştırmaların araştırmacıya küçük grupla çalışmasına rağmen ayrıntılı ve zengin bir bilgi sağlamasıyla
birlikte (Patton,1990) içerik analizi; metinlerin düzenlenmesi, sınıflandırılması, karşılaştırılması ve
sonuç çıkarılmasından oluşan bir araştırma tekniği olarak tanımlanmaktadır (Cohen, Manion ve
Morrison, 2007). İçerik analizine göre değerlendirilen veriler kodlanarak belirli kategoriler altında
toplanmıştır.
Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubunu pedagojik formasyon sertifika programının biyoloji bölümünde
kayıtlı olan otuz dokuz biyoloji öğretmen adayı oluşturmaktadır.
Veri Toplama Aracı ve Verilerin Analizi
Araştırmada veri toplama aracı olarak öğretmen adaylarının sınıf ve laboratuvar kavramlarına
yönelik zihinlerinde yapılandırdıkları kavramlar arasındaki ilişkiyi tespit etmek amacıyla kelime
ilişkilendirme testi ön-test ve son-test olarak kullanılmıştır. Öğretmen adaylarına her iki kavramla
ilişkilendirdikleri diğer kavramları yazmaları için 5 satır boşluk bırakılarak zincirleme cevap riski
ortadan kaldırılmıştır ve cevaplamaları için birer dakika süre verilmiştir. Araştırmadan elde edilen
verilerin analizi; nitel analiz programlarından birisi olan ATLAS.ti programı kullanılarak yapılmıştır.
Elde edilen kavramlar ilgili kodlar ve kategorilere göre düzenlenmiştir. Kodların ve kategorilerin
oluşturulması aşamasında araştırmacı tarafından 6 ay zaman aralığı ile 2 kez kodlama yapılmıştır.
Yapılan her iki zamanda oluşturulan kategoriler karşılaştırıldıktan sonra son hali oluşturulan analiz
tabloları diğer uzmanların da görüşlerini almak üzere yeniden düzenlenmiştir. Oluşturulan kategorilere
ilişkin uzmanların görüşlerini almak üzere her bir kodun karşısına “uygun”, “uygun değil” ve
“düzeltilmeli” seçenekleri ile değerlendirmeleri istenmiştir. Toplam 3 uzmandan gelen dönütler
doğrultusunda uzmanlar arasındaki tutarlılık hesaplanmıştır. Miles ve Huberman (1994) tarafından
ortaya konan uzman görüşü ile araştırmacı arasındaki uzlaşma korelasyon katsayısı; Görüş
Birliği/(Görüş Birliği+Görüş Ayrılığı) x100 formülüne göre 0,95 olarak hesaplanmıştır. Miles ve
Huberman’a (1994) göre kodlayıcılar arası güvenirlik %80’den büyük ve mümkün olduğunca %90’ a
yakın olması beklenmektedir. Hesaplama sonucunda elde edilen değerin %90’ın üzerinde olması
güvenilir sonuçların elde edildiği sonucuna ulaştırmıştır. Kelime ilişkilendirme testinde yer alan
anahtar kelimelere öğretmen adaylarının verdikleri cevaplar ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Ön-test
ve son-testte yer alan her bir anahtar kavram için hangi kelimelerin kaçar defa tekrarlandığını gösteren
frekans tabloları ayrı ayrı oluşturulmuştur. Oluşturulan bu frekans tablolarının yüzdelerine göre
grafikler oluşturularak kavramlar arasındaki ön-test son-test farklılıkları gösterilmiştir. Son olarak
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bilişsel yapıyı ve kavramsal bağlantıları göstermek amacıyla zihin haritaları ayrı ayrı model olarak
gösterilmiştir
BULGULAR VE SONUÇLAR
Sınıf Kavramına İlişkin Bulgular ve Yorum
Biyoloji öğretmen adaylarının Kelime İlişkilendirme Testinde yer alan Sınıf kavramına ilişkin
uygulama öncesinde ve uygulama sonrasında verdikleri cevaplara ait frekanslar Tablo 1’de
gösterilmiştir.
Tablo 1: Sınıf Kavramına İlişkin KİT Ön-test &Son-test Frekansları
KATEGORİLER
SOSYAL ORTAM

FİZİKSEL ORTAM

ÖN-KİT
Kavramlar
Öğrenci
Öğretmen
Arkadaş
Tahta
Sıra
Ortam
Masa
Sandalye
Isı
Işık
Ders
Eğitim
Sınav
Materyal
İletişim
Not

f
34
32
4
20
18
6
6
1
1
1
17
6
3
3
1
1

EĞİTİM

ARAÇ-GEREÇLER

TEKNOLOJİ
GENEL TOPLAM

Toplam
70

53

31

Defter
Kitap
Kalem
Tebeşir
Silgi
Projeksiyon
Akıllı Tahta

7
7
6
2
1
3
1

20

4
178
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SON-KİT
Kavramlar
Öğrenci
Öğretmen
Arkadaş
Sıra
Tahta
Masa
Oturma Düzeni
Ortam

f
34
33
4
15
11
9
9
3

Ders
Eğitim
Öğrenme
Öğretme
İletişim
Saygı-Sevgi
Materyal
Bilgi paylaşımı
Birlikte öğrenme
Dikkat
İşbirliği
Sınav
Tartışma
Kitap
Kalem
Silgi
Tahta Kalemi

15
8
6
4
3
3
3
1
1
1
1
1
1
3
2
1
1

Akıllı Tahta
Projeksiyon
Teknoloji
İnternet

11
6
2
3

Toplam
71

47

48

7

22
195
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Biyoloji öğretmen adaylarının verdikleri cevaplar belirli başlıklar altında kategorize edilmiştir.
Buna göre Sosyal Ortam, Fiziksel Ortam, Eğitim, Araç-gereçler ve Teknoloji olmak üzere beş kategori
altında cevaplar toplanmıştır. Sosyal ortam kategorisi ile ilişkili kelime frekansları açısından ön-test
ve son-test frekanslarında anlamlı bir farklılık olmamıştır. Fiziksel ortam ile ilişkilendirme
frekanslarına bakıldığında ön-test için bu değer 53 iken, son-testte 47 olarak hesaplanmıştır. Eğitim ile
ilgili kelime ilişkilendirme frekansları ise ön-testte 31 iken son-testte bu değer 48’e yükselmiştir.
Araç-gereçler ile sınıf kavramı arasında kurulan kelime ilişkilerinde ise ön-test frekansı 20, son-test
frekansı ise 7’dir. Son olarak Teknoloji ile ilişkilendirme durumları incelendiğinde ön-testte bu değer
4 iken son-testte 22’ye yükselmiştir. Öğretmen adaylarının verdikleri toplam cevap sayıları ön-testte
178, son-testte ise 195’tir. Aradaki fark öğretmen adaylarının boş bıraktıkları cevaplarından
kaynaklanmaktadır.

Şekil 1: Sınıf kavramına ilişkin kategorilere göre ön-test&son-test frekans yüzdeleri dağılımları
Öğretmen adaylarının kategorilere göre verdikleri kavramların ön-test ve son-test sonucundaki
yüzde frekans dağılımlarını gösteren grafik Şekil 1’de gösterilmiştir. Buna göre öğretmen adaylarının
%36’sı hem ön-testte hem de son-testte Sınıf kavramı ile Sosyal ortam öğelerini oluşturan kavramları
ilişkilendirdikleri görülmektedir. Sınıf kavramının Fiziksel ortam öğeleri ile ilişkilendirilme oranı öntestte %27 iken son-testte bu oran %25 düzeyindedir. Öğretmen adayları sınıf ile eğitim ile ilgili
kavramları ön-testte %16 oranında ilişkilendirirken son-testte bu oran %25 oranına yükseldiği
görülmektedir. Araç-gereçler ile ilişkilendirilen kelimeler ile sınıf kavramı arasındaki ilişki ön-testte
%10 oranındayken son-testte bu oran %4’e düşmektedir. Son olarak sınıf ile teknolojiyi ilişkilendirilen
kavramlar açısından oranlar incelendiğinde ön-testte %2 dolaylarında iken son-testte bu oran %
11’lere ulaşmaktadır. Biyoloji öğretmen adaylarının “Sınıf” ile ilgili olarak sırasıyla ön-testte; Sosyal
ortam, Fiziksel ortam, Eğitim, Araç-gereçler ve Teknoloji ile; son-testte ise Sosyal ortam, Eğitim,
Fiziksel ortam, Teknoloji ve Araç-gereçler ile ilgili kavramlarla ilişki kurdukları görülmektedir.
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Biyoloji öğretmen adaylarının Sınıf kavramına ilişkin ön-test ve son-test sonucunda verdikleri
kavramlara göre oluşturulan zihin haritaları ayrı ayrı model olarak gösterilmiştir. Biyoloji öğretmen
adaylarının Sınıf kavramına ilişkin kelime ilişkilendirme testi ön-test verilerine göre oluşturulan
bilişsel yapıları Şekil 2’de, son-test verilerine göre oluşturulan bilişsel yapıları ise Şekil 3’te
gösterilmiştir.

Şekil 2: Sınıf kavramına ilişkin KİT ön-test verilerine göre oluşturulan zihin haritası

Şekil 3: Sınıf kavramına ilişkin KİT son-test verilerine göre oluşturulan zihin haritası Buna göre
biyoloji öğretmen adayları;
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1)

Sosyal ortam kategorisi ile ilgili hem ön-testte hem de son testte öğrenci, öğretmen,

arkadaş olmak üzere 3 kavramı sınıf ile ilişkilendirmişlerdir.
2)

Fiziksel ortam kategorisi ile ilgili ön-testte; tahta, sıra, ortam, masa, sandalye, ısı, ışık

olmak üzere 7 kavramı, son-testte ise sıra, tahta, masa, oturma düzeni, ortam olmak üzere 5 kavramı
sınıf ile ilişkilendirmişlerdir.
3)

Eğitim kategorisi ile ilgili ön-testte; ders, eğitimi sınav, materyal, iletişim, not olmak

üzere 6 kavramı; son-testte ise ders, eğitim, öğrenme, öğretme, sevgi-saygı, materyal, bilgi paylaşımı,
birlikte

öğrenme,

dikkat,

işbirliği,

sınav,

tartışma

olmak

üzere

13

kavramı

sınıf

ile

ilişkilendirmişlerdir.
4)

Araç-gereçler kategorisi ile ilgili ön-testte; defter, kitap, kalem, tebeşir, silgi, olmak

üzere 5 kavramı, son-testte ise kitap, kalem, silgi ve tahta kalemi olmak üzere 13 kavramı sınıf ile
ilişkilendirmişlerdir.
5)

Teknoloji kategorisi ile ilgili ön-testte; projeksiyon ve akıllı tahta olmak üzere 2

kavramı, son-testte ise akıllı tahta, projeksiyon, teknoloji ve internet olmak üzere 4 kavramı sınıf ile
ilişkilendirmişlerdir.
Tüm kategoriler toplamında öğretmen adaylarının ön-testte 23, son-testte 29 kavram ile sınıfı
ilişkilendirdikleri görülmektedir. Buna göre oluşturulan zihin haritaları incelendiğinde uygulama
sonrasında öğretmen adaylarının sınıf ile ilgili uygulama öncesine göre daha kapsamlı bilişsel yapıya
sahip oldukları görülmektedir.
Laboratuvar Kavramına İlişkin Bulgular ve Yorum
Biyoloji öğretmen adaylarının Kelime İlişkilendirme Testinde yer alan Laboratuvar kavramına
ilişkin uygulama öncesinde ve uygulama sonrasında verdikleri cevaplara ait frekanslar Tablo 2’de
gösterilmiştir. Biyoloji öğretmen adaylarının Laboratuvar kavramına ilişkin verdikleri cevaplar belirli
kategoriler altında toplanmıştır. Buna göre; Cihazlar, Deneysel Çalışmalar, Araç-Gereçler ve
Malzemeler, Biyolojik Kavramlar ve Eğitim kategorileri altında cevaplar düzenlenmiştir.
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Tablo 2: Laboratuvar Kavramına İlişkin KİT Ön-test & Son-test Frekansları
KATEGORİLER

CİHAZLAR

DENEYSEL
ÇALIŞMALAR

ÖN-KİT

SON-KİT

Kavramlar

f

Mikroskop
Otoklav
Cihazlar
Etüv
Santrifüj
Hassas Terazi
Elektron Mikroskobu
Deney
Araştırma
Uygulama
Güvenlik
Sabır
Sonuç
Bilim
Dikkat
Gözlem
Merak

27
6
5
5
4
2
1
12
6
5
2
2
2
1
1
1
1

Toplam

50

33

Kavramlar

f

Mikroskop
Etüv
LabQuest
Cihazlar
Santrifüj
Elektron Mikroskobu
Otoklav
Deney
Araştırma
Güvenlik
Uygulama
Bilim
Gözlem
Dikkat
Sonuç
İnceleme
Keşfetme
Merak
Proje
Sorumluluk
Sabır

26
4
4
3
2
1
1
35
9
8
7
5
5
3
3
2
2
2
2
2
1

Toplam

41

86

Tablo 2: Laboratuvar Kavramına İlişkin KİT Ön-test & Son-test Frekansları (devam)
KATEGORİLER

ARAÇ-GEREÇLER
VE MALZEMELER

BİYOLOJİK
KAVRAMLAR

ÖN-KİT

SON-KİT

Kavramlar
Lam
Deney Tüpü
Pipet

f
Toplam
11
10
10

Kavramlar
Deney Tüpü
Önlük
Cam Malzeme

f Toplam
7
7
6

Lamel

9

Lam

4

Petri

6

Lamel

4

Beher

5

Petri

4

Erlen

1

Benç

4

Kimyasal
Önlük
Benç
Malzeme

4
7
3
3

Pipet
Beher
Kimyasal
Araç-Gereç

3
3
2 46
1

Alkol

1

Eldiven

1

Asit

1

Dolap

1

Eldiven

1

Ependorf

1

Öze

1

Pens

1

Preparat

4

Preparat

4

Hücre

3

Hücre

2

76

12
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Bakteri

2

Kontaminasyon

2

DNA

1

EĞİTİM

GENEL TOPLAM

Yaparak Yaşayarak Öğrenme

5

Aktif Öğrenme

4

Kalıcı Öğrenme

3

Grup Çalışması

3

171

15

194

Cihazlar kategorisinde toplanan kavramların frekansı ön-testte 50 iken son-testte 41 olmuştur.
Deneysel çalışmalara ait kavramların frekans değeri ön-testte 33 iken son-testte bu değer 86’ya
çıkmıştır. Araç-gereçler ve malzemeler kategorisinde toplanan cevapların frekansları ön-testte 76 iken
son-testte 46 olmuştur. Biyolojik kavramlar ile ilgili kategoride ön-testteki cevapları frekans değeri 12
iken bu değer son-testte 6’ya düşmüştür. Son olarak eğitim ile ilgili kategori incelendiğinde öğretmen
adaylarının ön-testte laboratuvar ile eğitim kavramını ilişkilendirmediği ancak son-testte 15 kavramın
ilişkilendirildiği görülmektedir. Öğretmen adaylarının kelime ilişkilendirme testine verdikleri toplam
cevap sayıları ise ön-testte 171, son-testte ise 194’tür. Aradaki fark öğretmen adaylarının boş
bıraktıkları

cevap

satırlarından

ve

bazı

kelimeleri

tekrarladıkları

için

değerlendirmeden

çıkarılmasından kaynaklanmaktadır.
Öğretmen adaylarının kategorilere göre verdikleri kavramların ön-test ve son-test sonucundaki
yüzde frekans dağılımlarını gösteren grafik Şekil 4’te gösterilmiştir. Buna göre cihazlar
kategorisindeki ön-test ve son-test frekans yüzdelerinde bir azalma görülmektedir. Bu değer ön-testte
%26 iken son-testte %21 düzeyindedir. Deneysel çalışmalara ait kavramlarda ise anlamlı ölçüde bir
artış görülmektedir. Ön-testte ilgili kategoriyi oluşturan cevapların yüzdesi %17 iken, son-testte %44’e
ulaşmıştır. Bu artışın sebebi olarak öğretmenlerin uygulamaları ile ilgili olarak konu sonrasında
uygulamaya yönelik etkinliklerin yapılmasından kaynaklı olduğu düşünülmektedir. Laboratuvar ile
ilişkilendirilen araç-gereçler ve malzemeler ile ilgili olarak ön-testin frekans yüzdesi %39 iken sontestte bu değer %24’ düşmüştür. Biyolojik kavramlar açısından da bakıldığında yine son-testte azalma
olmuştur. Ön-test değeri %6 iken son-testte bu değer %3’lere kadar düşmüştür. Son kategori olan
eğitim ile ilişkilendirilen kelimelerin frekans yüzdeleri incelendiğinde ön-testte herhangi bir kavram
belirtilmezken uygulama sonrasında yapılan son-testte %8 oranında kavramlar ilişkilendirilmiştir.
Biyoloji öğretmen adaylarının “Laboratuvar” ile ilgili olarak sırasıyla ön-testte; Araç-gereçler ve
Malzemeler,

Cihazlar, Deneysel Çalışmalar ve Biyolojik kavramlar ile son-testte ise Deneysel

Çalışmalar, Araç-gereçler ve Malzemeler, Cihazlar, Eğitim ve Biyolojik Kavramlar ile ilgili
kavramlarla ilişki kurdukları görülmektedir.
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Şekil 4. Laboratuvar kavramına ilişkin kategorilere göre ön-test&son-test frekans yüzdeleri dağılımları
Biyoloji öğretmen adaylarının Laboratuvar kavramına ilişkin ön-test ve son-test sonucunda
verdikleri kavramlara göre oluşturulan zihin haritaları ayrı ayrı model olarak gösterilmiştir. Biyoloji
öğretmen adaylarının Laboratuvar kavramına ilişkin kelime ilişkilendirme testi ön-test verilerine göre
oluşturulan bilişsel yapıları Şekil 5, son-test verilerine göre oluşturulan bilişsel yapıları ise Şekil 6’da
gösterilmiştir.

Şekil 5. Laboratuvar kavramına ilişkin KİT ön-test verilerine göre oluşturulan zihin haritası
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Şekil 6. Laboratuvar kavramına ilişkin KİT son-test verilerine göre oluşturulan zihin haritası
Buna göre biyoloji öğretmen adayları;
1) Cihazlar kategorisi ile ilgili ön-testte; mikroskop, otoklav, cihazlar, etüv, santrifüj, hassas
terazi ve elektron mikroskobu olmak üzere 7 kavramı; son testte mikroskop, etüv, LabQuest, cihazlar,
santrifüj, elektron mikroskobu ve otoklav olmak üzere 7 kavramı laboratuvar ile ilişkilendirmişlerdir.
2) Deneysel Çalışmalar kategorisi ile ilgili ön-testte; deney, araştırma, uygulama, güvenlik, sabır,
sonuç, bilim, dikkat, gözlem, merak olmak üzere 10 kavramı, son-testte ise deney, araştırma, güvenlik,
uygulama, bilim, gözlem, dikkat, sonuç, inceleme, keşfetme, merak, proje, sorumluluk, sabır olmak
üzere 14 kavramı laboratuvar ile ilişkilendirmişlerdir.
3) Araç-Gereçler ve Malzemeler kategorisi ile ilgili ön-testte; lam, deney tüpü, pipet, lamel, petri,
beher, erlen, kimyasal, önlük, benç, malzeme, alkol, asit, dolap, eldiven, ependorf, öze, pens olmak
üzere 18 kavramı; son-testte ise deney tüpü, önlük, cam malzeme, lam, lamel, petri, benç, pipet, beher,
kimyasal, araç-gereç, eldiven olmak üzere 12 kavramı laboratuvar ile ilişkilendirmişlerdir.
4) Biyolojik Kavramlar kategorisi ile ilgili ön-testte; preparat, hücre, bakteri, kontaminasyon,
DNA, olmak üzere 5 kavramı, son-testte ise preparat ve hücre olmak üzere 2 kavramı laboratuvar ile
ilişkilendirmişlerdir.
5) Eğitim kategorisi ile ilgili ön-testte herhangi bir ilişki kurulamazken son-testte; yaparakyaşayarak öğrenme, aktif öğrenme, kalıcı öğrenme, grup çalışması olmak üzere 4 kavramı laboratuvar
ile ilişkilendirmişlerdir.
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Tüm kategoriler toplamında öğretmen adaylarının ön-testte 40, son-testte 39 kavram ile
laboratuvarı ilişkilendirdikleri görülmektedir. Buna göre uygulama öncesinde ve sonrasında öğretmen
adaylarının laboratuvar ile ilgili olarak sahip oldukları bilişsel yapılarında çok fazla bir değişimin
olmadığı sadece eğitim ile ilgili bir yapının ortaya çıktığı bulgusu elde edilmiştir.
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ÖZET
Science (Bilim), Technology (Teknoloji), Mathematics (Matematik), Engineering (Mühendislik)
kelimelerinin baş harflerinden oluşturulan STEM kavramı bütüncül bir kavram olup, içerdiği disiplinler birbiri
ile kesişmektedir. STEM eğitimi sürekli gelişen bir alandır ve bu alanda birçok farklı görüş bulunmaktadır. Son
zamanlarda STEM yerine ESTEM, STEAM, S-TEAM gibi kısaltmalar da kullanılmaktadır. Buradaki “A” harfi
estetiği de kapsayan “Art” yani “sanat” kavramının kısaltması olarak kullanılmaktadır. ESTEM’deki “E” harfi
ise enterpreneurship kelimesinin kısaltması yani “girişimcilik” kavramını temsil etmektedir. Çalışmada ESTEM
yaklaşımına dayalı olarak 1 hafta süreyle ortaokul kademesindeki 14 üstün yetenekli öğrenciye eğitim
verilmiştir. Öğrenciler 1 hafta boyunca kendilerine verilen problem durumlarına fen, teknoloji, matematik,
mühendislik ve girişimcilik bileşenlerini kullanarak çözüm üretmişlerdir. Hayal gücü ve yaratıcılıklarını
birleştirerek katma değeri yüksek ürünler geliştirmiş ve geliştirdikleri ürünlerin pazarlamasını yapabilecek
çalışmalar gerçekleştirmişlerdir. Çalışmanın desenini Nicel Araştırma yaklaşımlarından tek gruplu ön test –son
test deneysel desen oluşturmaktadır. Öğrencilerin bilimsel süreç becerilerine ve fen dersine karşı tutumlarına
ESTEM eğitim yaklaşımına dayalı etkinliklerin etkisini tespit etmek amacıyla veri toplama aracı olarak
“Ortaokul öğrencilerinin STEM’e karşı tutumu” isimli ölçek kullanılmıştır. Ölçekten elde edilen veriler ilişkili
örneklem t-testi ile analiz edilecektir. Çalışma ESTEM kavramının uygulanması ile ilgili yol gösterici örnek bir
çalışma olarak ülkemiz literatürüne katkı sağlayacaktır.
Anahtar Kelimeler: STEM, STEM Eğitimi, ESTEM, Tutum

ABSTRACT
The STEM concept, which is formed from the initials words of Science, Technology, Mathematics,
Engineering, is a holistic concept and the disciplines it covers are intersecting. STEM education is a constantly
developing field and there are many different views on this field. Recently, abbreviations like ESTEM, STEAM,
S-TEAM have been used instead of STEM. The letter "A" here is used as an abbreviation of "Art" which
includes aesthetics. The letter "E" in ESTEM represents the concept of entrepreneurship term. Based on the
ESTEM approach, 14 advanced talented students in the middle school level were trained for one week. The
students produced solutions for the problems given to them during one week by using science, technology,
mathematics, engineering and entrepreneurship components. By combining their imagination and creativity, they
have developed high value-added products and have made efforts to market the products they have developed.
The design of the study creates a single group pre-test-post-test experimental design from Quantitative Research
approaches. The scale named "Attitudes of middle school students towards STEM" was used as a data collection
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tool to determine the effectiveness of students' scientific process skills and their attitudes towards science
teaching based on the ESTEM educational approach. The data from the scale were analyzed by the associated
sample t-test. Study as a guiding example of the implementation of the concept of ESTEM, our country has
contributed to the literature.
Key Words: STEM, STEM Education, ESTEM, Attitude

GİRİŞ
STEM eğitimi, Bilim (Science), Teknoloji (Technology), Mühendislik (Engineering) ve
Matematik (Mathematics) kelimelerinin baş harflerinin kısaltmasından oluşmuş olsa da bunların
hepsini bir arada bulunduran daha geniş bir anlam ihtiva etmektedir. Diğer yandan bu alanların bir
birleriyle ilişkilendirilip, programa entegre edilmesi de diğer önemli bir husustur. Bu alanların
programı entegrasyonu önemli bir durum kazanmaktadır (Baran, Bilici, Mesutoğlu, 2015).
Son zamanlarda STEM eğitimlerine Sanat (Art) ile ilgili güncel konuların da eklenmesiyle bu
eğitim yaklaşımı STEAM olarak adlandırılmaya başlanmıştır(Yıldırım, Altun, 2015).STEM eğitimi
sürekli gelişen bir alandır ve bu alanda bir çok farklı görüş bulunmaktadır. Bu konulardan ilki, STEM
eğitimi ile ilgili iki önemli kavram yanılgısıdır. Bunlardan biri STEM kelimesindeki “E” harfinin
tanımladığı “Engineering” sadece mühendislik anlamına gelmemektedir; “tasarım ve üretim” anlamına
da gelmektedir. “Science” kelimesini tanımlayan “S” harfi ise sadece doğa bilimlerini değil “beşeri
bilimler ve sosyal bilimleri” de içermektedir. Ayrıca STEM yerine ESTEM, STEAM, S-TEAM gibi
kısaltmalar da kullanılmaktadır. Buradaki “A” harfi de estetiği de kapsayan “Art” yani “sanat”
kavramının kısaltması olarak kullanılmaktadır. ESTEM’deki “E” harfi ise enterpreneur kelimesinin
kısaltması yani “girişimcilik” kavramını temsil etmektedir(MEB, 2016).
STEM eğitimi disiplinler arası bir yaklaşımı temel alarak kişilerin rekabet yeteneğinin ve
STEM okuryazarlığının gelişimini sağlar. STEM eğitimi küresel girişimciliğe katkı yapar ve okul,
toplum, iş arasında bağlantıları kurmayı sağlar. İlave olarak, öğrencilerin fen, teknoloji, mühendislik
ve matematik alanları arasında bağlantı kurmalarını ve bu bağlantıları uygulamalarını sağlar ( Eroğlu
ve Bektaş, 2016). STEM eğitimi adı geçen alanların birbirinden izole bir şekilde öğrenilmesi yerine,
araştırma, tasarım, problem çözme, takım çalışması ve etkili iletişim kurma gibi becerilere odaklanan
özgün öğrenme ve üretme etkinliklerine odaklanmaktadır. Öğrencilerin 21. Yüzyıl bilgi ve becerilerini
kullanarak fen, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarına yönelimlerini sağlayacak faaliyetler de
STEM eğitim etkinlikleri kapsamındadır(Akgündüz vd. 2015).
Türkiye'de de özellikle 2005 ve 2013 fen programlarında nitelikli bireyler yetiştirilmesi adına
fen okuryazarlığı vizyonu doğrultusunda fen bilimleri alanındaki araştırma-sorgulama, eleştirel
düşünme, problem çözme, karar verme, girişimcilik, takım çalışması, sorumluluk, fen ve kariyer
bilinci gibi güncel konular öğretim programlarına dâhil edilmiştir (MEB, 2005; 2013).
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STEM eğitimi ile ilgili tanımlarda "21. yüzyıl becerileri" ifadesi dikkat çekmektedir. 21.yüzyıl
becerileri, STEM eğitiminin hedefleri ve Türkiye'deki fen programlarının hedeflediği beceriler
arasında kesin bir ayrım yapılamamaktadır. Hedeflenen beceriler büyük oranda birbiriyle
örtüşmektedir (Koştur, 2017).
STEM eğitimi, genç araştırmacılara Türkiye ve dünya ölçeğinde yeni gelişen bir alanın
öncüleri arasında yer alabilmek ve alanı etkileyebilmek gibi birçok fırsat sunmaktadır. STEM eğitimi
aynı zamanda öğrenilen bilgilerin uygulama boyutuna olanak sağlaması yönünden de önem teşkil
etmektedir. Gelecek yüzyıllar, bireylerin derin bilgi birikimine sahip, üretken ve mühendislik alanında
yetkin olmalarını beklemektedir. Fen ve matematik arasındaki etkileşime yoğunlaşıldığında,
öğretmenlerimizin sadece uzman oldukları alanda öğretmenlik bilgisine sahip olmalarının ülkemizin
ihtiyacı olan insan gücünü yetiştirmede yeterli olmayacağı sonucuna varılmaktadır (Şahin, Ayar,
Adıgüzel, 2014).

Ülkemizde STEM alanında yapılan araştırmalar STEM etkinliklerinin; öğrencilerin akran
öğrenmelerini, fene karşı tutumlarını ve STEM alanlarına yönelik ilgilerini desteklediğini, bilimsel
süreç becerilerini geliştirdiğini belirtmektedir.
Problem Durumu
Araştırmada “Üstün yetenekli öğrencilerin Fen, Teknoloji, Matematik ve Mühendislik
disiplinlerine karşı tutumuna E-STEM uygulamalarının etkisi var mıdır?” sorusuna cevap
aranmaktadır.
Araştırmanın Alt Problemleri
Üstün yetenekli öğrencilerin E-STEM uygulamalarına katılmadan önce ve katıldıktan sonra
Tutum ölçeğinden aldıkları fen, matematik, mühendislik ve 21. yy. becerileri disiplinlerine yönelik
tutum puanları arasında, anlamlı bir farklılık var mıdır?
Üstün yetenekli öğrencilerin E-STEM uygulamalarına katıldıktan sonra Tutum ölçeğinden
aldıkları fen, matematik, mühendislik ve 21. yy. becerileri disiplinlerine yönelik tutum puanları
arasında, cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık var mıdır?
Üstün yetenekli öğrencilerin E-STEM uygulamalarına katıldıktan sonra Tutum ölçeğinden
aldıkları fen, matematik, mühendislik ve 21. yy. becerileri disiplinlerine yönelik tutum puanları
arasında, sınıf düzeyi değişkenine göre anlamlı bir farklılık var mıdır?
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YÖNTEM
Araştırmanın evrenini 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılının Güz döneminde Malatya İl Milli
Eğitim Müdürlüğüne bağlı ortaokullardaki eğitim gören üstün yetenekli öğrenciler oluşturmaktadır.
Evren içerisinden seçilen 14 üstün yetenekli öğrenci örneklemi oluşturmaktadır. Araştırmanın desenini
Nicel araştırma yaklaşımlarından ön test - son test deneysel desen oluşturmaktadır. Araştırmanın
verileri Yıldırım (2014) tarafından geliştirilen “Ortaokul Öğrencilerinin STEM’ e Karşı Tutumu”
ölçeği kullanılarak elde edilmiştir. Ölçek Fen, Matematik, Mühendislik ve 21.yy becerileri olmak
üzere dört alt boyuttan ve 37 maddeden oluşan 5’li Likert tipindedir. Tutum ölçeğinden elde edilen
veriler Non-Parametrik testlerden Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi ile analiz edilmiştir. Alt problemlere
dair bulgular Mann Whitney U ve Kruskal-Wallis H

testlerinden elde edilmiştir. Öğrencilerin

cinsiyet, okudukları sınıf, anne eğitim durumu ve baba eğitim durumu bilgilerine ulaşılması amacıyla
kişisel bilgi formu kullanılmıştır.

İstatistiksel olarak ilişkili örneklem (ön test- son test

karşılaştırılmasında) Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi ile analiz edilmiştir. Öğrencilerin Fen, Matematik,
Mühendislik ve 21.yy. Becerileri disiplinlerine ait tutumlarını cinsiyet değişkenine göre incelemek
için Mann Whitney U testi; sınıf düzeyi değişkenine göre incelemek için Kruskal Wallis H testi
kullanılmıştır. Yapılan analiz sonuçları p<.05 anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir. Kruskal Wallis
H testi sonucu, aralarında anlamlı farklılıklar bulunan grupların belirlenmesi için Mann-Whitney U
testi ile ikili karşılaştırmalar yapılmıştır.
3. BULGULAR
Araştırmanın ilk alt problemi “Üstün yetenekli öğrencilerin E-STEM uygulamalarına
katılmadan önce ve katıldıktan sonra Tutum ölçeğinden aldıkları fen, matematik, mühendislik
ve 21. yy. becerileri disiplinlerine yönelik tutum puanları arasında, anlamlı bir farklılık var
mıdır?” şeklindedir.
Tablo 1’ de ölçeğe ait Fen, Matematik, Mühendislik ve 21.yy.becerilerinin disiplinlerine tutum
ölçeğinden alınan toplam puanların aritmetik ortalamaları, standart sapma, min. ve max değerler yer
almaktadır.
Tablo 1 Ortaokul Öğrencilerinin STEM’e Karşı Tutumu Ölçeği Ön test-Son test Puanları
Fen Bilimleri Ön test Puanları
Matematik Ön test Puanları
Mühendislik Ön test Puanları
21.YY Becerileri Ön test Puanları
Fen Bilimleri Son test Puanları
Matematik Son test Puanları
Mühendislik Son test Puanları
21.YY Becerileri Son test Puanları

N
14
14
14
14
14
14
14
14

Mean
37,5000
26,2857
39,5714
49,2857
39,5000
26,7143
41,0000
52,5714
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Std. Deviation
3,20456
1,63747
5,84037
7,04304
3,29918
3,51762
6,64484
5,31636

Minimum
31,00
24,00
29,00
33,00
30,00
17,00
23,00
38,00

Maximum
41,00
28,00
45,00
55,00
41,00
32,00
45,00
55,00
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Fen, Matematik, Mühendislik ve 21.yy becerileri disiplinlerine tutum ölçeğine ait ön test ve
son test karşılaştırması amacıyla; istatistiksel olarak ilişkili örneklem Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi ile
analiz edilmiştir. Tablo 2 ‘de analiz sonuçları yer almaktadır.
Tablo2 Ön Test ve Son Test sonrası Ortaokul Öğrencilerinin STEM’e Karşı Tutumu Ölçeği
Puanlarının Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi Sonuçları
Disiplinler
Fen Bilimleri

Matematik

Mühendislik

21.Yüzyıl Becerileri

Son Test-Ön Test

N

Sıra Ortalaması

Sıra Toplamı

z

p

Negatif Sıra
Pozitif Sıra
Eşit

2
9
3

4,00
6,44

8,00
58,00

-2,233

,026

Total

14

Negatif Sıra
Pozitif Sıra
Eşit

3
8
3

8,33
5,13

25,00
41,00

-,715

,475

Total

14

Negatif Sıra
Pozitif Sıra
Eşit

1
7
6

8,00
4,00

8,00
28,00

-1,402

,161

Total

14

Negatif Sıra
Pozitif Sıra
Eşit

1
8
5

1,50
5,44

1,50
43,50

-2,492

,013

Total

14

Üstün yetenekli öğrencilerin E-STEM uygulamalarına katılmadan önceki ve sonraki Fen,
Matematik, Mühendislik ve 21.yy becerileri disiplinlerine tutumlarının istatistiksel olarak anlamlı bir
farklılık gösterip göstermediğine ilişkin yapılan Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi sonuçları Tablo 2’de
verilmiştir. Negatif sıra ön teste göre son test puanını düşüren öğrenci sayısını temsil etmektedir. Ön
teste göre son test puanını artıran öğrenci sayısı Pozitif sıra ile ifade edilmektedir. Eşit sütunu ise her
iki testten aynı puanı alan öğrencilerden oluşmaktadır.
Analiz sonuçlarına göre üstün yetenekli öğrencilerin E-STEM uygulamalarına katılmadan
önceki ve sonraki Fen ve 21.yy. becerileri disiplinlerine ilgilerinin uygulama öncesi ve sonrası
puanları arasında anlamlı bir fark olduğunu göstermektedir. Fark puanlarının sıra ortalaması ve
toplamları dikkate alındığında bu farkın Pozitif Sıralar yani son test puanı lehine olduğu
görülmektedir. Üstün yetenekli öğrencilerin E-STEM uygulamalarına katılmadan önceki ve sonraki
Mühendislik ve Matematik alanlarına ilgilerinin uygulama öncesi ve sonrası puanları arasında anlamlı
bir farklılık olmadığını göstermektedir.
Testten elde edilen sonuçlara göre;
Fen bilimleri için hesaplanan p değeri ,026 ‘dır.
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p<.05 olduğu için ön test ve son test puanları sırası arasında anlamlı bir farklılık vardır.
Uygulanan program öğrencilerin Fen Bilimlerine karşı tutumunda olumlu yönde bir gelişme
sağlamıştır ve istatistiksel olarak anlamlıdır.
Matematik bileşeni için hesaplanan p değeri ,475 ‘tir.
p>.05 olduğu için güven aralığında değişme anlamlı değildir.
Mühendislik boyutu için hesaplanan p değeri ,161 ‘dir.
p>.05 olduğu için güven aralığında değişme anlamlı değildir.
21. Yüzyıl Becerileri için hesaplanan p değeri ,013 ‘tür.
p<.05 olduğu için ön test ve son test puanları sırası arasında anlamlı bir farklılık vardır.
Uygulanan program öğrencilerin 21.Yüzyıl Becerilerine karşı tutumunda olumlu yönde bir
gelişme sağlamıştır ve istatistiksel olarak anlamlıdır.
Araştırmanın ikinci alt problemi «Üstün yetenekli öğrencilerin E-STEM uygulamalarına
katıldıktan sonra Tutum ölçeğinden aldıkları fen, matematik, mühendislik ve 21. yy. becerileri
disiplinlerine yönelik tutum puanları arasında, cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık var
mıdır?» şeklindedir.
Verilerin cinsiyet değişkenine göre STEM disiplinlerine olan tutumun anlamlı olarak
farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için Mann-Whitney U testi yapılmış ve analiz sonuçları Tablo
3’te verilmiştir.
Tablo3 Üstün Yetenekli Öğrencilerin E-STEM Uygulamalarına Fen, Matematik, Mühendislik ve
21.yy. Becerileri Disiplinlerine Tutumunun Cinsiyet Değişkenine göre Mann-Whitney U Testi Analiz
Sonuçları
Disiplinler

Cinsiyet

N

Sıra Ortalaması

Sıra Toplamı

z

p

Fen Bilimleri

kadın

8

7,25

58,00

-,359

,719

erkek

6

7,83

47,00

Total

14

kadın

8

7,44

59,50

-,072

,943

erkek

6

7,58

45,50

Total

14

kadın

8

6,31

50,50

-1,362

,173

erkek

6

9,08

54,50

Total

14

kadın

8

7,06

56,50

-,566

,571

erkek

6

8,08

48,50

Total

14

Matematik

Mühendislik

21.YY Becerileri
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E-STEM uygulamalarının Fen, Matematik, Mühendislik ve 21.yy. Becerileri disiplinlerine
ilgisinin cinsiyet değişkenine göre Mann-Whitney U Testi analiz sonuçları Tablo 3’te verilmiştir.
Erkek öğrencilerin tutum ölçeğinden aldığı puanların sıralama ortalaması ile kız öğrencilerin ölçekten
aldığı puanların sıralama ortalaması birbirine yakındır.
Bütün bileşenler için hesaplanan p değeri (p>.05 ) ‘tür. Erkek öğrenciler ile kız öğrencilerin
tutum ölçeğinden aldığı puanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yoktur.
Buna göre bir haftalık E-STEM uygulamalarının Fen, Matematik, Mühendislik ve 21.yy.
Becerileri disiplinlerine ilgisinin cinsiyete göre anlamlı farklılaşmadığı görülmüştür (p>.05 ). Bu bulgu
cinsiyetin E-STEM uygulamalarının Stem disiplinlerine ait tutuma etkisinin olmadığı şeklinde ifade
edilebilir.
Araştırmanın üçüncü alt problemi «Üstün yetenekli öğrencilerin E-STEM uygulamalarına
katıldıktan sonra Tutum ölçeğinden aldıkları fen, matematik, mühendislik ve 21. yy. becerileri
disiplinlerine yönelik tutum puanları arasında, sınıf düzeyi değişkenine göre anlamlı bir farklılık var
mıdır?» şeklindedir.
Sınıf düzeyi değişkenine göre STEM disiplinlerine olan tutumun anlamlı olarak farklılaşıp
farklılaşmadığını belirlemek için Kruskal-Wallis H testi yapılmış ve analiz sonuçları Tablo 4’te
verilmiştir.
Tablo4 Üstün Yetenekli Öğrencilerin E-STEM Uygulamalarına Fen, Matematik, Mühendislik ve
21.yy. Becerileri Disiplinlerine Tutumunun Sınıf Düzeyi Değişkenine göre Kruskal-Wallis Testi
Analiz Sonuçları
Disiplinler
Fen Bilimleri

Matematik

Mühendislik

21.YY. Becerileri

Sınıf Düzeyi

N

Mean Rank

Kruskal-Wallis H

df

p

6
7
8
Total
6
7
8
Total
6
7
8
Total
6
7
8
Total

8
3
3
14
8
3
3
14
8
3
3
14
8
3
3
14

8,00
6,67
7,00

,535

2

,765

8,06
5,00
8,50

1,706

2

,426

8,06
5,33
8,17

1,265

2

,531

9,50
4,17
5,50

6,933

2

,031
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Analiz sonuçlarına göre disiplinler için hesaplanan p değerleri aşağıda verilmiştir;
Fen Bilimleri; ,765 (p>.05)
Matematik;

,426 (p>.05)

Mühendislik; ,531 (p>.05)
Ölçekten alınan puanlar ile sınıf düzeyi arasında Fen Bilimleri, Mühendislik, Matematik
bileşenleri açısından anlamlı fark bulunmamaktadır.
Öte yandan 21.yy. Becerileri p değeri ; ,031 ( p<.05 ) olarak hesaplanmıştır.
Bu değer 21. yy. becerilerine ait tutumun sınıf düzeyi değişkenine göre anlamlı olarak
farklılaştığını göstermektedir.
Kruskal Wallis H testi sonucu, aralarında anlamlı farklılıklar bulunan grupların belirlenmesi
için Mann-Whitney U testi ile ikili karşılaştırmalar yapılmıştır.
21.yy. Becerileri disiplini tutum puanları arasında 6 ve 7. sınıf öğrencileri arasında anlamlı bir
farklılık bulunup bulunmadığını tespit etmek amacıyla Mann-Whitney U testi yapılmıştır. Analiz
sonuçları Tablo 5’te verilmiştir.
Tablo 5 Üstün Yetenekli Öğrencilerinin E-STEM Uygulamalarına 21.yy. Becerileri Disiplinine
Tutumunun Sınıf Düzeyi Değişkenine göre Mann-Whitney U Testi Analiz Sonuçları

21.yy. Becerileri

Sınıf Düzeyi

N

Sıra Ortalaması

Sıra Toplamı

p

6
7
Total

8
3
11

7,00
3,33

56,00
10,00

,015

Tablo 5’ten elde edilen verilere göre hesaplanan anlamlılık değeri ( p<.05 ) olduğu için 6. sınıf
ve 7.sınıf öğrencileri arasında tutum puanları arasında anlamlı bir farklılık vardır.
6.sınıf öğrencilerinin sıra ortalaması daha yüksek olduğu için 21.yy. becerileri disiplinine
yönelik tutumları daha anlamlıdır.
21.yy. Becerileri disiplini tutum puanları arasında 6 ve 8. sınıf öğrencileri arasında anlamlı bir
farklılık bulunup bulunmadığını tespit etmek amacıyla Mann-Whitney U testi yapılmıştır. Analiz
sonuçları Tablo 6’da verilmiştir.
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Tablo 6 Üstün Yetenekli Öğrencilerinin E-STEM Uygulamalarına 21.yy. Becerileri Disiplinine
Tutumunun Sınıf Düzeyi Değişkenine göre Mann-Whitney U Testi Analiz Sonuçları
Disiplin
21.yy. Becerileri

Sınıf Düzeyi

N

Sıra Ortalaması

Sıra Toplamı

6

8

7,00

56,00

8

3

3,33

10,00

Total

11

p

,015

Tablo 6’dan elde edilen verilere göre hesaplanan anlamlılık değeri ( p<.05 ) olduğu için 6.
sınıf ve 8.sınıf öğrencilerinin tutum puanları farklılaşır. Puanlar arasında anlamlı bir farklılık vardır.
6.sınıf öğrencilerinin sıra ortalaması daha yüksek olduğu için 21.yy. becerileri disiplinine
yönelik tutumları daha anlamlıdır.
21.yy. Becerileri disiplini tutum puanları arasında 7. ve 8. sınıf öğrencileri arasında anlamlı bir
farklılık bulunup bulunmadığını tespit etmek amacıyla Mann-Whitney U testi yapılmıştır. Analiz
sonuçları Tablo 7’de verilmiştir.
Tablo 7 Üstün Yetenekli Öğrencilerinin E-STEM Uygulamalarına 21.yy. Becerileri Disiplinine
Tutumunun Sınıf Düzeyi Değişkenine göre Mann-Whitney U Testi Analiz Sonuçları
Disiplin

Sınıf Düzeyi

N

Sıra Ortalaması

Sıra Toplamı

p

21.yy. Becerileri

7
8
Total

3
3
6

2,83
4,17

8,50
12,50

,376

Tablo 7’den elde edilen verilere göre hesaplanan anlamlılık değeri (p>.05 ) olduğu için 7. sınıf
öğrencileri ile 8.sınıf öğrencilerinin tutum puanları arasında anlamlı bir farklılık yoktur.
7.sınıf öğrencileri ile 8.sınıf öğrencilerinin 21.yy. becerilerine ilişkin tutumları birbirine
benzerdir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Araştırma sonunda E-STEM uygulamalarının STEM disiplinlerinden Fen ve 21.yy. Becerileri
alanlarında öğrencilerin tutumlarını artırdığı, Matematik ve Mühendislik alanlarında ise
öğrencilerin tutum puanlarında anlamlı bir farklılık yaratmadığı görülmüştür.
Cinsiyet değişkenine göre öğrencilerin STEM disiplinleri tutumlarına yönelik anlamlı bir
farklılık göstermediği sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuca göre cinsiyetin E-STEM uygulamalarının
STEM disiplinlerine ait tutuma etkisi olmamıştır.
Sınıf düzeyi değişkenine göre Fen, Matematik ve Mühendislik disiplinlerinde tutum
puanları arasında anlamlı fark bulunmamıştır.
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Sınıf düzeyi değişkenine göre 21.yy. Becerileri disiplin alanında tutum puanları arasında 7. ve
8. sınıf öğrencileri arasında anlamlı farklılık bulunmazken, 6. ve 7. sınıf öğrencileri ile 6. ve 8. sınıf
öğrencileri arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. 6.sınıf öğrencilerinin 21.yy. becerileri disiplinine
yönelik tutumları daha anlamlıdır.
Bu araştırmada yapılan ekinlikler öğrenciler açısından hem öğretici, hem yaratıcı hem de
ürüne dönüştürülebilecek şekilde planlanmıştır. Üstün başarılı öğrencilerin Fen, Matematik ve
Mühendisliğe bakış açılarını değiştirecek, disiplinler arası çalışmaların önemini görmelerini
sağlayacak ve Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematiğin nasıl birleştirilebileceğini öğrenerek
günlük hayatlarında da analitik ve çok kapsamlı düşünmelerine destekleyecek etkinlikler
gerçekleştirilmiştir. STEM eğitim yaklaşımının okul dışı öğrenme ortamlarına etkisi gözlemlenmiştir.
STEM Eğitimi, öğrencilerin fen, teknoloji, mühendislik ve matematik alanları arasında
bağlantı kurmalarını, disiplinler arası bakış açısı kazanmalarını, bu kazanımlarıyla yaratıcılıklarını
artırmalarını, Fen, Matematik ve mühendislik alanlarına karşı özgüvenlerini geliştirmelerini ve
geleceğin üreten, katma değeri yüksek ürün oluşturabilen bireylerin yetiştirilmesini hedef alan bir
programdır.
Bu nedenle üstün yetenekli bireylerin STEM Eğitimi almaları ve eğitim programlarının
STEM’ e uyarlanarak yeniden düzenlenmesi öğrencilerin beklentilerinin karşılanması açısından çözüm
vadedebilir. Araştırmada anlamlı farklılık çıkmayan değişkenlere yönelik daha büyük örneklemler ile
çalışarak fark elde edilebilir. Demografik özelliklerden faydalanarak kıyaslamalar yapılabilir.
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ÖZET
STEM, Science (Bilim), Technology (Teknoloji), Engineering (Mühendislik) ve Mathematics
(Matematik) disiplinlerinin baş harflerinden oluşan bir disiplinler arası bir kavramdır. Günümüzde STEM
kavramı gelişimini hızlı bir şekilde sürdürmekte ve sahip olduğu disiplinlere yenilerini eklemekte ya da onlardan
da yardım almaktadır. Örneğin STEM kavramına yakın zamanlarda eklenen Art (sanat) veEnterpreneur
(girişimcilik) disiplinleri ile öğrencilerin çalışmalarında estetik ve sunma becerilerinin de arttırılması
hedeflenmektedir. Yaptığımız çalışmada ortaokul seviyesinden seçilmiş olan üstün yetenekli öğrencilere bir
hafta süre ile STEM ve E-STEM kavramlarına dayalı eğitimler verilmiştir. Bu bir haftalık sürecin başlangıcında
öğrencilere kendilerine verilen problemler karşısında Science, Technology, Engineering ve Mathematics
disiplinleri ve hayal güçlerini kullanarak çözümler üretmişlerdir. Çalışmanın devamında ise öğrenciler STEM ve
E-STEM olmak üzere iki farklı gruba ayrılmıştır. E-STEM grubunda yer alan öğrencilere ek olarak girişimcilik,
pazarlama ve reklam üzerine eğitimler verilerek çalışmaları desteklenmiştir. Çalışmanın desenini Nicel
Araştırma yaklaşımlarından tek gruplu ön test –son test deneysel desen oluşturmaktadır. Öğrencilerin bilimsel
süreç becerilerine ve fen dersine karşı tutumlarına E-STEM Eğitim yaklaşımına dayalı etkinliklerin etkisini tespit
etmek amacıyla veri toplama aracı olarak “Ortaokul öğrencilerinin STEM ve E-STEM’e karşı tutumu” isimli
ölçek kullanılmıştır.Çalışmada öğrencilerin, STEM ve E-STEM kavramlarına karşı tutumları karşılaştırılarak,
eğitimin öğrenciler üzerindeki katkısını tespit etmek hedeflenmiştir.
Anahtar Kelimeler: STEM, STEM Eğitimi, Üstün Yetenekli Birey, Tutum

ABSTRACT
STEM is an interdisciplinary concept consisting of the initials of the disciplines of Science,
Technology, Engineering and Mathematics. Today, the concept of STEM is developing rapidly and adding to the
disciplines that it has, or getting help from them. For example, the art and entrepreneurship disciplines recently
added to the concept of STEM are aimed to increase the aesthetic and presentation skills of students in their
work. In the study we did, gifted students selected from the middle school level were given one-week trainings
based on the concepts of STEM and E-STEM. At the beginning of this one-week course, students produced
solutions using the disciplines of Science, Technology, Engineering and Mathematics and their imagination in
the face of the problems given to them. In the continuation of the work, students are divided into two different
groups, STEM and E-STEM. In addition to the students in the E-STEM group, studies were supported on
entrepreneurship, marketing and advertising training. The design of the study creates a single group pre-test-final
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test experimental design from Quantitative Research approaches. In order to determine the effects of E-STEM
Education-based activities on students' scientific process skills and attitudes towards science lessons, the socalled "STEM and E-STEM attitudes of middle school students". The aim of the study was to compare students'
attitudes towards the STEM and E-STEM concepts and to determine the contribution of the students to the
education.
Key Words: STEM, STEM Education, gifted individual,attitude

GİRİŞ
Yaşadığımız yüzyılda ülkeler arasında gelişen teknolojik rekabet, ülkelerin ihtiyaçları ve bu
ihtiyaçları karşılamak için gerekli iş gücünü de önemli ölçüde değiştirmiştir. İşgücü ve inovasyon
alanında yaşanan hızlı hareketlilik eğitim reformlarını da beraberinde getirmiştir. Bu reform
hareketlerinin en yenileri arasında merkezi bir konuma sahip olan Fen-Teknoloji-MühendislikMatematik (FeTeMM) eğitimi yer almaktadır (Pekbay, 2017).
STEM eğitim yaklaşımının öğrenme ortamlarına entegrasyonunun etkisinin incelendiği
araştırmalarda akademik başarıyı arttırdığı, motivasyon sağladığı gibi olumlu sonuçlara vurgu
yapılmıştır (Venville, Wallace, Rennie ve Malone (2000),Yamak, Bulut ve Dündar, (2014), Biçer,
Beodeker, Capraro ve Capraro (2015), Baran, Bilici, Mesutoğlu (2015), Eroğlu ve Bektaş, (2016),
Hacıoğlu, Yamak, Kavak, (2016), Çınar, Pırasa, Uzun ve Erenler, (2016), Kızılay, (2016), Tutak,
Akaygün, Tezsezen, (2017),Ünlü ve Dökme, (2016), Gökbayrak ve Karışan,(2017).
Ancak

STEM

ile

ilgili

yapılan

etkinlikler

incelendiğinde,

nitel

çalışmaların

öğrenci/öğretmenlerin yaklaşıma ilişkin görüşlerinin alınması, uygulama düzeyindeki çalışmaların ise
kılavuzla model oluşturma ve fen deneyleri tasarlama esasına dayandığı görülmektedir (Schnittka ve
Bell (2011), Dieker, Grillo ve Ramlakhan (2012), Şahin, Ayar, Adıgüzel, (2014), Baran, Bilici ve
Mesutoğlu, (2015), Yıldırım ve Altun, (2015), Karahan, Canbazoğlu, Ünal, (2015), Altan, Yamak,
Kırıkkaya (2015), Yenilmez ve Balbağ (2016), Han, Yalvaç, Capraro ve Capraro (2015), Karakaya ve
Avgın (2016), Koştur, (2017).
STEM eğitimi sürekli gelişen bir alandır ve bu alanda bir çok farklı görüş bulunmaktadır.
STEM yerine ESTEM, STEAM, S-TEAM gibi kısaltmalar da kullanılmaktadır. Buradaki “A” harfi de
estetiği de kapsayan “Art” yani “sanat” kavramının kısaltması olarak kullanılmaktadır. ESTEM’deki
“E”

harfi

ise

enterpreneur

kelimesinin

kısaltması

yani

“girişimcilik”

kavramını

temsil

etmektedir(MEB, 2016).
STEM eğitim yaklaşımının doğasına uygun olarak fen, teknoloji, mühendislik ve matematik
disiplinlerinin tamamının vurgulandığı entegre programlar yoluyla öğretimin gerçekleştirilmesi,
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okulların ve öğretim programlarının bugünkü yapısı nedeniyle mümkün olmamaktadır. Bu durum
STEM eğitiminin farklı şekillerde ele alınması sonucunu doğurmuştur. Bu doğrultuda ele alınan
yaklaşımların temeli, öğretim programlarında yer alan fen ve matematik dersleri kapsamına teknoloji
ve mühendisliğin dâhil edilmesidir (Bybee, 2010; Şahin, Ayar ve Adıgüzel, 2014).
STEM eğitimi küresel girişimciliğe katkı yapar ve okul, toplum, iş arasında bağlantıları
kurmayı sağlar. İlave olarak, öğrencilerin fen, teknoloji, mühendislik ve matematik alanları arasında
bağlantı kurmalarını ve bu bağlantıları uygulamalarını sağlar (Thomas, 2014; Eroğlu, Bektaş,
2016).Öğrencilerin 21. Yüzyıl bilgi ve becerilerini kullanarak fen, teknoloji, mühendislik ve
matematik alanlarına yönelimlerini sağlayacak faaliyetler de STEM eğitim etkinlikleri kapsamındadır
(Akgündüz vd. 2015).STEM eğitimi ile ilgili tanımlarda "21. yüzyıl becerileri" ifadesi dikkat
çekmektedir. 21.yüzyıl becerileri, STEM eğitiminin hedefleri ve Türkiye'deki fen programlarının
hedeflediği beceriler arasında kesin bir ayrım yapılamamaktadır. Hedeflenen beceriler büyük oranda
birbiriyle örtüşmektedir (Koştur, 2017).
Şüphesiz ülkelerin teknolojiyi üretebilecek, ekonomiyi geliştirebilecek bilim insanlarına ve bu
teknolojiyi ürüne dönüştürebilecek nitelikli insan gücüne ihtiyacı vardır. STEM eğitimi teorik
bilgilerin ürüne dönüştürülmesi ve 21. Yüzyıl becerilerinin kazanılması açısından büyük önem
taşımaktadır.
Problem Durumu
Araştırmada “Üstün yetenekli öğrencilerin Fen, Teknoloji, Matematik ve Mühendislik
disiplinlerine karşı tutumuna STEM ve E-STEM uygulamalarının etkisi var mıdır?” sorusuna
cevap aranmaktadır.
Araştırmanın Alt Problemleri
Üstün yetenekli öğrencilerin E-STEM uygulamalarına katılmadan önce ve katıldıktan sonra
Tutum ölçeğinden aldıkları fen, matematik, mühendislik ve 21. yy. becerileri disiplinlerine yönelik
tutum puanları arasında, anlamlı bir farklılık var mıdır?
Üstün yetenekli öğrencilerin STEM uygulamalarına katılmadan önce ve katıldıktan sonra
Tutum ölçeğinden aldıkları fen, matematik, mühendislik ve 21. yy. becerileri disiplinlerine yönelik
tutum puanları arasında, anlamlı bir farklılık var mıdır?
Üstün yetenekli öğrencilerin E-STEM uygulamalarına katıldıktan sonra Tutum ölçeğinden
aldıkları fen, matematik, mühendislik ve 21. yy. becerileri disiplinlerine yönelik tutum puanları
arasında, cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık var mıdır?
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Üstün yetenekli öğrencilerin STEM uygulamalarına katıldıktan sonra Tutum ölçeğinden
aldıkları fen, matematik, mühendislik ve 21. yy. becerileri disiplinlerine yönelik tutum puanları
arasında, cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık var mıdır?
Üstün yetenekli öğrencilerin E-STEM uygulamalarına katıldıktan sonra Tutum ölçeğinden
aldıkları fen, matematik, mühendislik ve 21. yy. becerileri disiplinlerine yönelik tutum puanları
arasında, sınıf düzeyi değişkenine göre anlamlı bir farklılık var mıdır?
Üstün yetenekli öğrencilerin STEM uygulamalarına katıldıktan sonra Tutum ölçeğinden
aldıkları fen, matematik, mühendislik ve 21. yy. becerileri disiplinlerine yönelik tutum puanları
arasında, sınıf düzeyi değişkenine göre anlamlı bir farklılık var mıdır?
YÖNTEM
Araştırmanın evrenini 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılının Güz döneminde Malatya İl Milli
Eğitim

Müdürlüğüne

bağlı

ortaokullardaki

eğitim

gören

üstün

yetenekli

öğrenciler

oluşturmaktadır.Evren içerisinden seçilen 14 üstün yetenekli öğrenci örneklemi oluşturmaktadır.Üstün
yetenekli öğrencilere bir hafta süre ile STEM ve E-STEM kavramlarına dayalı eğitimler verilmiştir.
Bu bir haftalık sürecin başlangıcında öğrencilere kendilerine verilen problemler karşısında STEM
disiplinlerini ve hayal güçlerini kullanarak çözümler üretmişlerdir. Çalışmanın devamında ise
öğrenciler STEM ve E-STEM olmak üzere iki farklı gruba ayrılmıştır. E-STEM grubunda yer alan
öğrencilere ek olarak girişimcilik, pazarlama ve reklam üzerine eğitimlerde verilerek çalışmalarını
tamamlatılmıştır. Araştırmanın desenini Nicel araştırma yaklaşımlarından ön test - son test deneysel
desen oluşturmaktadır.Araştırmanın verileri Yıldırım (2015) tarafından geliştirilen “Ortaokul
Öğrencilerinin STEM’ e Karşı Tutumu” ölçeği kullanılarak elde edilmiştir. Ölçek Fen, Matematik,
Mühendislik ve 21.yy becerileri olmak üzere dört alt boyuttan ve 37 maddeden oluşan 5’li Likert
tipindedir. Tutum ölçeğinden elde edilen veriler Non-Parametrik testlerden Wilcoxon İşaretli Sıralar
Testi ile analiz edilmiştir.Alt problemlere dair bulgular MannWhitney U ve Kruskal-Wallis H
testlerinden elde edilmiştir.İstatistiksel olarak ilişkili örneklem (ön test- son test karşılaştırılmasında)
Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi ile analiz edilmiştir.Öğrencilerin Fen, Matematik, Mühendislik ve
21.yy. Becerileri disiplinlerine ait tutumlarını cinsiyet değişkenine göre incelemek için Mann Whitney
U testi; sınıf düzeyi değişkenine göre incelemek için Kruskal Wallis H testi kullanılmıştır. Yapılan
analiz sonuçları p<.05anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir. Kruskal Wallis H testi sonucu,
aralarında anlamlı farklılıklar bulunan grupların belirlenmesi için Mann-WhitneyU testi ile ikili
karşılaştırmalar yapılmıştır.
BULGULAR
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Araştırmanın ilk alt problemi «Üstün yetenekli öğrencilerin E-STEM uygulamalarına
katılmadan önce ve katıldıktan sonra Tutum ölçeğinden aldıkları fen, matematik, mühendislik
ve 21. yy. becerileri disiplinlerine yönelik tutum puanları arasında, anlamlı bir farklılık var
mıdır?» şeklindedir.
Tablo 1’ de ölçeğe ait Fen, Matematik, Mühendislik ve 21.yy.becerilerinin disiplinlerine tutum
ölçeğinden alınan toplam puanların aritmetik ortalamaları,standart sapma, min. vemax değerler yer
almaktadır.
Tablo 1. Ortaokul Öğrencilerinin E-STEM’e Karşı Tutumu Ölçeği Ön test-Son test Puanları
Fen Bilimleri Ön test Puanları
Matematik Ön test Puanları
Mühendislik Ön test Puanları
21.YY Becerileri Ön test Puanları
Fen Bilimleri Son test Puanları
Matematik Son test Puanları
Mühendislik Son test Puanları
21.YY Becerileri Son test Puanları

N
14
14
14
14
14
14
14
14

Mean
37,5000
26,2857
39,5714
49,2857
39,5000
26,7143
41,0000
52,5714

Std. Deviation
3,20456
1,63747
5,84037
7,04304
3,29918
3,51762
6,64484
5,31636

Minimum
31,00
24,00
29,00
33,00
30,00
17,00
23,00
38,00

Maximum
41,00
28,00
45,00
55,00
41,00
32,00
45,00
55,00

Fen, Matematik, Mühendislik ve 21.yy becerileri disiplinlerine tutum ölçeğine ait ön test ve
son test karşılaştırması amacıyla; istatistiksel olarak ilişkili örneklem Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi ile
analiz edilmiştir. Tablo 2 ‘de analiz sonuçları yer almaktadır.
Tablo 2. Ön Test ve Son Test sonrası Ortaokul Öğrencilerinin E-STEM’e Karşı Tutumu Ölçeği
Puanlarının Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi Sonuçları
Disiplinler
Fen Bilimleri

Matematik

Mühendislik

21.Yüzyıl Becerileri

Son Test-Ön Test
Negatif Sıra
Pozitif Sıra
Eşit
Total
Negatif Sıra
Pozitif Sıra
Eşit
Total
Negatif Sıra
Pozitif Sıra
Eşit
Total
Negatif Sıra
Pozitif Sıra
Eşit
Total

N
2
9
3
14
3
8
3
14
1
7
6
14
1
8
5
14

Sıra Ortalaması
4,00
6,44

Sıra Toplamı
8,00
58,00

z
-2,233

p
,026

8,33
5,13

25,00
41,00

-,715

,475

8,00
4,00

8,00
28,00

-1,402

,161

1,50
5,44

1,50
43,50

-2,492

,013

Üstün yetenekli öğrencilerin E-STEM uygulamalarına katılmadan önceki ve sonraki Fen,
Matematik, Mühendislik ve 21.yy becerileri disiplinlerine tutumlarının istatistiksel olarak anlamlı bir
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farklılık gösterip göstermediğine ilişkin yapılan Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi sonuçları Tablo 2’de
verilmiştir.Negatif sıra ön teste göre son test puanını düşüren öğrenci sayısını temsil etmektedir. Ön
teste göre son test puanını artıran öğrenci sayısı Pozitif sıra ile ifade edilmektedir.Eşit sütunu ise her
iki testten aynı puanı alan öğrencilerden oluşmaktadır.
Analiz sonuçlarına göre üstün yetenekli öğrencilerin E-STEM uygulamalarına katılmadan
önceki ve sonraki Fen ve 21.yy. becerileri disiplinlerine ilgilerinin uygulama öncesi ve sonrası
puanları arasında anlamlı bir fark olduğunu göstermektedir. Fark puanlarının sıra ortalaması ve
toplamları dikkate alındığında bu farkın Pozitif Sıralar yani son test puanı lehine olduğu
görülmektedir.Üstün yetenekli öğrencilerin E-STEM uygulamalarına katılmadan önceki ve sonraki
Mühendislik ve Matematik alanlarına ilgilerinin uygulama öncesi ve sonrası puanları arasında anlamlı
bir farklılık olmadığını göstermektedir.
Testten elde edilen sonuçlara göre;
Fen bilimleri için hesaplanan p değeri ,026 ‘dır.
p<.05 olduğu için ön test ve son test puanları sırası arasında anlamlı bir farklılık vardır.
Uygulanan program öğrencilerin Fen Bilimlerine karşı tutumunda olumlu yönde bir gelişme
sağlamıştır ve istatistiksel olarak anlamlıdır.
Matematik bileşeni için hesaplanan p değeri ,475 ‘tir.
p>.05 olduğu için güven aralığında değişme anlamlı değildir.
Mühendislik boyutu için hesaplanan p değeri ,161 ‘dir.
p>.05 olduğu için güven aralığında değişme anlamlı değildir.
21. Yüzyıl Becerileri için hesaplanan p değeri ,013 ‘tür.
p<.05 olduğu için ön test ve son test puanları sırası arasında anlamlı bir farklılık vardır.
Uygulanan program öğrencilerin 21.Yüzyıl Becerilerine karşı tutumunda olumlu yönde bir
gelişme sağlamıştır ve istatistiksel olarak anlamlıdır.
Araştırmanın ikinci alt problemi «Üstün yetenekli öğrencilerin STEM uygulamalarına
katılmadan önce ve katıldıktan sonra Tutum ölçeğinden aldıkları fen, matematik, mühendislik ve
21. yy. becerileri disiplinlerine yönelik tutum puanları arasında, anlamlı bir farklılık var mıdır?»
şeklindedir.
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Tablo 3’ de ölçeğe ait Fen, Matematik, Mühendislik ve 21.yy.becerilerinin disiplinlerine tutum
ölçeğinden alınan toplam puanların aritmetik ortalamaları, standart sapma, min. vemax değerler yer
almaktadır.
Tablo 3.OrtaokulÖğrencilerininSTEM’eKarşıTutumuÖlçeğiÖn test-Son test Puanları
Fen Bilimleri Öntest Puanları
Matematik Ön Test Puanları

N
14
14

Mean
36,0714
25,9286

Std. Deviation
4,76307
2,09263

Minimum
28,00
22,00

Maximum
41,00
28,00

21. YY Becerileri Ön Test Puanları
Mühendislik Öntest Puanları
Fen Bilimleri Son Test Puanları

14
14
14

47,0714
37,6429
38,0000

6,45057
4,78149
3,61620

36,00
31,00
32,00

55,00
45,00
41,00

Matematik Son Test Puanları
21. YY. Becerileri Son Test Puanları
Mühendislik Son Test Puanları

14
14
14

26,2857
47,8571
39,1429

2,01642
7,59410
5,98533

22,00
30,00
28,00

28,00
55,00
45,00

Fen, Matematik, Mühendislik ve 21.yy becerileri disiplinlerine tutum ölçeğine ait ön test ve
son test karşılaştırması amacıyla; istatistiksel olarak ilişkili örneklem Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi ile
analiz edilmiştir. Tablo 4 ‘de analiz sonuçları yer almaktadır.
Tablo 4.Ön Test ve Son Test sonrası Ortaokul Öğrencilerinin STEM’e Karşı Tutumu Ölçeği
Puanlarının Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi Sonuçları
Fen Bilimleri

Negatif Sıra

N
2a
b

Sıra Ort.

Sıra Toplamı

z

p

3,50

7,00

-2,098

,036

-,916

,360

-,352

,725

-1,178

,239

Pozitif Sıra
Eşit
Total
Negatif Sıra

8
4c
14
3d

6,00

48,00

7,67

23,00

8
3f
14
5g

5,38

43,00

21. yy. Becerileri

Pozitif Sıra
Eşit
Total
Negatif Sıra

e

8,10

40,50

8h
1i
14
4j

6,31

50,50

Mühendislik

Pozitif Sıra
Eşit
Total
Negatif Sıra

6,00

24,00

Pozitif Sıra
Eşit
Total

k

6,75

54,00

Matematik

8
2l
14

Negatif sıra ön teste göre son test puanını düşüren öğrenci sayısını temsil etmektedir. Ön teste
göre son test puanını artıran öğrenci sayısı Pozitif sıra ile ifade edilmektedir.Eşit sütunu ise her iki
testten aynı puanı alan öğrencilerden oluşmaktadır. Testteneldeedilensonuçlaragöre;
Fen bilimleri için hesaplanan p değeri ,036 ‘dır.
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p<.05 olduğu için ön test ve son test puanları sırası arasında anlamlı bir farklılık vardır.
Uygulanan program öğrencilerin Fen Bilimlerine karşı tutumunda olumlu yönde bir gelişme
sağlamıştır ve istatistiksel olarak anlamlıdır.
Matematikbileşeniiçinhesaplanan p değeri ,360 ‘dır.
p>.05 olduğu için güven aralığında değişme anlamlı değildir.
Mühendislikboyutuiçinhesaplanan p değeri ,329 ‘dur.
p>.05 olduğu için güven aralığında değişme anlamlı değildir.
21. Yüzyıl Becerileri için hesaplanan p değeri ,725 ‘dir.
p>.05 olduğuiçingüvenaralığındadeğişmeanlamlıdeğildir.
Araştırmanın üçüncü alt problemi «Üstün yetenekli öğrencilerin E-STEM uygulamalarına
katıldıktan sonra Tutum ölçeğinden aldıkları fen, matematik, mühendislik ve 21. yy. becerileri
disiplinlerine yönelik tutum puanları arasında, cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık var
mıdır?» şeklindedir.
Verilerin cinsiyet değişkenine göre STEM disiplinlerine olan tutumun anlamlı olarak
farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için Mann-Whitney U testi yapılmış ve analiz sonuçları Tablo
5’te verilmiştir.
Tablo 5. Üstün Yetenekli Öğrencilerin E-STEM Uygulamalarına Fen, Matematik, Mühendislik ve
21.yy. Becerileri Disiplinlerine Tutumunun Cinsiyet Değişkenine göre Mann-Whitney U Testi Analiz
Sonuçları
Disiplinler

Cinsiyet

N

Sıra Ortalaması

Sıra Toplamı

z

p

Fen Bilimleri

kadın

8

7,25

58,00

-,359

,719

erkek

6

7,83

47,00

Total

14

kadın

8

7,44

59,50

-,072

,943

erkek

6

7,58

45,50

Total

14

kadın

8

6,31

50,50

-1,362

,173

erkek

6

9,08

54,50

Total

14

kadın

8

7,06

56,50

-,566

,571

erkek

6

8,08

48,50

Total

14

Matematik

Mühendislik

21.YY Becerileri
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E-STEM uygulamalarının Fen, Matematik, Mühendislik ve 21.yy. Becerileri disiplinlerine
ilgisinin cinsiyet değişkenine göre Mann-Whitney U Testi analiz sonuçları Tablo 3’te
verilmiştir.Erkek öğrencilerin tutum ölçeğinden aldığı puanların sıralama ortalaması ile kız
öğrencilerin ölçekten aldığı puanların sıralama ortalaması birbirine yakındır.Bütün bileşenler için
hesaplanan p değeri (p>.05 ) ‘tür.Erkek öğrenciler ile kız öğrencilerin tutum ölçeğinden aldığı puanlar
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yoktur.
Buna göre bir haftalık E-STEM uygulamalarının Fen, Matematik, Mühendislik ve 21.yy.
Becerileri disiplinlerine ilgisinin cinsiyete göre anlamlı farklılaşmadığı görülmüştür (p>.05 ). Bu bulgu
cinsiyetin E-STEM uygulamalarının Stem disiplinlerine ait tutuma etkisinin olmadığı şeklinde ifade
edilebilir.
Araştırmanın dördüncü alt problemi «Üstün yetenekli öğrencilerin STEM uygulamalarına
katıldıktan sonra Tutum ölçeğinden aldıkları fen, matematik, mühendislik ve 21. yy. becerileri
disiplinlerine yönelik tutum puanları arasında, cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık var
mıdır?» şeklindedir.
Verilerin cinsiyet değişkenine göre STEM disiplinlerine olan tutumun anlamlı olarak
farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için Mann-Whitney U testi yapılmış ve analiz sonuçları Tablo
6’da verilmiştir.
Tablo 6. ÜstünYetenekliÖğrencilerin STEM Uygulamalarına Fen, Matematik, Mühendislikve 21.yy.
BecerileriDisiplinlerineTutumununCinsiyetDeğişkeninegöre Mann-Whitney U TestiAnalizSonuçları
Fen Bilimleri

Matematik

Mühendislik

21. yy. Becerileri

Cinsiyet

N

Sıra Ortalaması

Sıra Toplamı

z

p

kadın
erkek
Total
kadın
erkek
Total
kadın
erkek
Total
kadın

7
7
14
7
7
14
7
7
14
7

7,07
7,93

49,50
55,50

-,400

,689

7,43
7,57

52,00
53,00

-,067

,946

5,50
9,50

38,50
66,50

-1,811

,070

7,07

49,50

-,390

,697

erkek
Total

7
14

7,93

55,50

STEM uygulamalarının Fen, Matematik, Mühendislik ve 21.yy. Becerileri disiplinlerine
ilgisinin cinsiyet değişkenine göre Mann-WhitneyU Testi analiz sonuçları Tablo 6’da verilmiştir.

566

X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Nevşehir / 2018

Erkek öğrencilerin tutum ölçeğinden aldığı puanların sıralama ortalaması ile kız öğrencilerin
ölçekten aldığı puanların sıralama ortalaması birbirine yakındır.Bütün bileşenler için hesaplanan p
değeri (p>.05 ) ‘tür.
Verilere göre erkek öğrenciler ile kız öğrencilerin tutum ölçeğinden aldığı puanlar arasında
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yoktur.
Araştırmanın beşinci alt problemi «Üstün yetenekli öğrencilerin E-STEM uygulamalarına
katıldıktan sonra Tutum ölçeğinden aldıkları fen, matematik, mühendislik ve 21. yy. becerileri
disiplinlerine yönelik tutum puanları arasında, sınıf düzeyi değişkenine göre anlamlı bir farklılık var
mıdır?» şeklindedir.
Sınıf düzeyi değişkenine göre STEM disiplinlerine olan tutumun anlamlı olarak farklılaşıp
farklılaşmadığını belirlemek için Kruskal-Wallis H testi yapılmış ve analiz sonuçları Tablo 7’de
verilmiştir.
Tablo 7. Üstün Yetenekli Öğrencilerin E-STEM Uygulamalarına Fen, Matematik, Mühendislik ve
21.yy. Becerileri Disiplinlerine Tutumunun Sınıf Düzeyi Değişkenine göre Kruskal-Wallis Testi
Analiz Sonuçları
Disiplinler

Sınıf Düzeyi

N

MeanRank

Kruskal-Wallis H

df

p

Fen Bilimleri

6
7
8
Total

8
3
3
14

8,00
6,67
7,00

,535

2

,765

Matematik

6
7
8
Total

8
3
3
14

8,06
5,00
8,50

1,706

2

,426

Mühendislik

6
7
8
Total

8
3
3
14

8,06
5,33
8,17

1,265

2

,531

21.YY. Becerileri

6
7
8
Total

8
3
3
14

9,50
4,17
5,50

6,933

2

,031

Analiz sonuçlarına göre disiplinler için hesaplanan p değerleri aşağıda verilmiştir;
Fen Bilimleri; ,765 (p>.05)
Matematik;

,426 (p>.05)

Mühendislik; ,531(p>.05)
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Ölçekten alınan puanlar ile sınıf düzeyi arasında Fen Bilimleri, Mühendislik, Matematik
bileşenleri açısından anlamlı fark bulunmamaktadır.Öte yandan 21.yy. Becerileri p değeri ; ,031 (
p<.05 ) olarak hesaplanmıştır.Bu değer 21. yy. becerilerine ait tutumun sınıf düzeyi değişkenine göre
anlamlı olarak farklılaştığını göstermektedir.Kruskal Wallis H testi sonucu, aralarında anlamlı
farklılıklar bulunan grupların belirlenmesi için Mann-WhitneyU

testi ile ikili karşılaştırmalar

yapılmıştır.
21.yy. Becerileri disiplini tutum puanları arasında 6 ve 7. sınıf öğrencileri arasında anlamlı bir
farklılık bulunup bulunmadığını tespit etmek amacıyla Mann-Whitney U testi yapılmıştır. Analiz
sonuçları Tablo 8’de verilmiştir.

Tablo 8 Üstün Yetenekli Öğrencilerinin E-STEM Uygulamalarına 21.yy. Becerileri Disiplinine
Tutumunun Sınıf Düzeyi Değişkenine göre Mann-Whitney U Testi Analiz Sonuçları
21.yy. Becerileri

Sınıf Düzeyi
6
7
Total

N
8
3
11

Sıra Ortalaması
7,00
3,33

Sıra Toplamı
56,00
10,00

p
,015

Tablo 8’den elde edilen verilere göre hesaplanan anlamlılık değeri ( p<.05 ) olduğu için 6.
sınıf ve 7.sınıf öğrencileri arasında tutum puanları arasında anlamlı bir farklılık vardır.
6.sınıf öğrencilerinin sıra ortalaması daha yüksek olduğu için 21.yy. becerileri disiplinine
yönelik tutumları daha anlamlıdır.
21.yy. Becerileri disiplini tutum puanları arasında 6 ve 8. sınıf öğrencileri arasında anlamlı bir
farklılık bulunup bulunmadığını tespit etmek amacıyla Mann-Whitney U testi yapılmıştır. Analiz
sonuçları Tablo 9’da verilmiştir.
Tablo 9. Üstün Yetenekli Öğrencilerinin E-STEM Uygulamalarına 21.yy. Becerileri Disiplinine
Tutumunun Sınıf Düzeyi Değişkenine göre Mann-Whitney U Testi Analiz Sonuçları
Disiplin

Sınıf Düzeyi

N

Sıra Ortalaması

Sıra Toplamı

p

21.yy. Becerileri

6
8
Total

8
3
11

7,00
3,33

56,00
10,00

,015

Tablo 9’dan elde edilen verilere göre hesaplanan anlamlılık değeri ( p<.05 ) olduğu için 6.
sınıf ve 8.sınıf öğrencilerinin tutum puanları farklılaşır. Puanlar arasında anlamlı bir farklılık vardır.
6.sınıf öğrencilerinin sıra ortalaması daha yüksek olduğu için 21.yy. becerileri disiplinine
yönelik tutumları daha anlamlıdır.
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21.yy. Becerileri disiplini tutum puanları arasında 7. ve 8. sınıf öğrencileri arasında anlamlı bir
farklılık bulunup bulunmadığını tespit etmek amacıyla Mann-Whitney U testi yapılmıştır. Analiz
sonuçları Tablo 10’da verilmiştir.
Tablo 10. Üstün Yetenekli Öğrencilerinin E-STEM Uygulamalarına 21.yy. Becerileri Disiplinine
Tutumunun Sınıf Düzeyi Değişkenine göre Mann-Whitney U Testi Analiz Sonuçları
Disiplin
21.yy. Becerileri

Sınıf Düzeyi
7
8
Total

N
3
3
6

Sıra Ortalaması
2,83
4,17

Sıra Toplamı
8,50
12,50

p
,376

Tablo 10’dan elde edilen verilere göre hesaplanan anlamlılık değeri (p>.05) olduğu için 7.
sınıf öğrencileri ile 8.sınıf öğrencilerinin tutum puanları arasında anlamlı bir farklılık yoktur.
7.sınıf öğrencileri ile 8.sınıf öğrencilerinin 21.yy. becerilerine ilişkin tutumları birbirine
benzerdir.
Araştırmanın altıncı alt problemi «Üstün yetenekli öğrencilerin STEM uygulamalarına
katıldıktan sonra Tutum ölçeğinden aldıkları fen, matematik, mühendislik ve 21. yy. becerileri
disiplinlerine yönelik tutum puanları arasında, sınıf düzeyi değişkenine göre anlamlı bir farklılık var
mıdır?» şeklindedir.
Sınıf düzeyi değişkenine göre STEM disiplinlerine olan tutumun anlamlı olarak farklılaşıp
farklılaşmadığını belirlemek için Kruskal-Wallis H testi yapılmış ve analiz sonuçları Tablo 11’de
verilmiştir.
Tablo 11. Üstün Yetenekli Öğrencilerin STEM Uygulamalarına Fen, Matematik, Mühendislik ve
21.yy. Becerileri Disiplinlerine Tutumunun Sınıf Düzeyi Değişkenine göre Kruskal-Wallis Testi
Analiz Sonuçları
Disiplinler
Fen Bilimleri

Matematik

Mühendislik

21.yy. Becerileri

Sınıf Düzeyi
6
7
Total
6
7
Total
6
7
Total
6
7
Total

N
6
4
10
6
4
10
6
4
10
6
4
10

Sıra Ortalaması
5,50
5,50

df
1

3,83
8,00

1

4,75
6,63

1

4,67
6,75

1

p
1,000

,021

,334

,274

Hesaplanan p değerlerine göre ölçekten alınan puanlar ile sınıf düzeyi arasında Fen Bilimleri,
Mühendislik ve 21.yy Becerileri bileşenleri açısından anlamlı fark bulunmamaktadır. (p>.05)
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Ancak Matematik alanı için hesaplanan p değeri .021 ‘dir( p<.05 ).Bu değer Matematik
disiplinine ait tutumun sınıf düzeyi değişkenine göre anlamlı olarak farklılaştığını göstermektedir.
Kruskal Wallis H testi sonucu, aralarında anlamlı farklılıklar bulunan grupların belirlenmesi
için Mann-WhitneyU testi ile ikili karşılaştırmalar yapılmıştır.
Matematik disiplini tutum puanları arasında 6 ve 7. sınıf öğrencileri arasında anlamlı bir
farklılık bulunup bulunmadığını tespit etmek amacıyla Mann-Whitney U testi yapılmıştır. Analiz
sonuçları Tablo 12’de verilmiştir.
Tablo 12. Üstün Yetenekli Öğrencilerinin STEM Uygulamalarına Matematik Disiplinine Tutumunun
Sınıf Düzeyi Değişkenine göre Mann-Whitney U Testi Analiz Sonuçları
Matematik

Sınıf Düzeyi

N

MeanRank

Sum of Ranks

6

6

3,83

23,00

7
Total

4
10

8,00

32,00

p
.021

Tablo 12’den elde edilen verilere gore hesaplanan anlamlılık değeri ( p<.05 ) olduğu için 6.
Sınıf ve 7. sınıf öğrencileri arasında tutum puanları arasında anlamlı birfarklılık vardır. 7. Sınıf
öğrencilerinin sıra ortalaması daha yüksek olduğu için matematik disiplinine yönelik tutumları daha
anlamlıdır.
Matematik disiplini tutum puanları arasında 6 ve 8. Sınıf öğrencileri arasında anlamlı bir
farklılık bulunup bulunmadığını tespit etmek amacıyla Mann-Whitney U testi yapılmıştır. Analiz
sonuçları Tablo13’te verilmiştir.
Tablo 13. Üstün Yetenekli Öğrencilerinin E-STEM Uygulamalarına Matematik Disiplinine
Tutumunun Sınıf Düzeyi Değişkenine göre Mann-Whitney U Testi Analiz Sonuçları
Matematik

Sınıf Düzeyi

N

Sıra Ortalaması

Sıra Toplamı

6

6

6,00

36,00

8
Total

4
10

4,75

19,00

p
,508

Tablo 6’dan elde edilen verilere gore hesaplanan anlamlılık değeri (p>.05 ) olduğu için 6. Sınıf
öğrencileri ile 8.sınıf öğrencilerinin tutum puanları arasında anlamlı bir farklılık yoktur.
6.sınıföğrencileriile 8.sınıf öğrencilerinin matematik disiplinine ilişkin tutumları birbirine
benzerdir.
Matematik disiplini tutum puanları arasında 7. ve 8. Sınıf öğrencileri arasında anlamlı bir
farklılık bulunup bulunmadığını tespit etmek amacıyla Mann-Whitney U testi yapılmıştır. Analiz
sonuçları Tablo 14’te verilmiştir.
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Tablo 14. Üstün Yetenekli Öğrencilerinin STEM Uygulamalarına Matematik Disiplinine Tutumunun
Sınıf Düzeyi Değişkenine göre Mann-Whitney U Testi Analiz Sonuçları
Matematik

Sınıf Düzeyi

N

Sıra Ortalaması

Sıra Toplamı

7

4

6,00

24,00

8
Total

4
8

3,00

12,00

p
,047

Tablo 7’den elde edilen verilere gore hesaplanan anlamlılık değeri( p<.05 ) olduğu için 7. Sınıf
ve 8.sınıf öğrencilerinin tutum puanları farklılaşır ve puanlar arasında anlamlı bir farklılık vardır.
7.sınıf öğrencilerinin sıra ortalaması daha yüksek olduğu için matematik disiplinine yönelik
tutumları daha anlamlıdır.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Araştırma sonunda E-STEM uygulamalarının STEM disiplinlerinden Fen ve 21.yy.
Becerileri alanlarında öğrencilerin tutumlarını artırdığı, Matematik ve Mühendislik alanlarında ise
öğrencilerin tutum puanlarında anlamlı bir farklılık yaratmadığı görülmüştür.
Cinsiyet değişkenine göre öğrencilerin STEM disiplinleri tutumlarına yönelik anlamlı bir
farklılık göstermediği sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuca göre cinsiyetin E-STEM uygulamalarının
STEM disiplinlerine ait tutuma etkisi olmamıştır.
Sınıf düzeyi değişkenine göre Fen, Matematik ve Mühendislik disiplinlerinde tutum
puanları arasında anlamlı fark bulunmamıştır.
Sınıf düzeyi değişkenine göre 21.yy. Becerileri disiplin alanında tutum puanları arasında 7. ve
8. sınıf öğrencileri arasında anlamlı farklılık bulunmazken, 6. ve 7. sınıf öğrencileri ile 6. ve 8. sınıf
öğrencileri arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. 6.sınıf öğrencilerinin 21.yy. becerileri disiplinine
yönelik tutumları daha anlamlıdır.
STEM uygulamalarının ise STEM disiplinlerinden Fen bileşeni açısından öğrencilerin
tutumlarını artırdığı, Matematik, Mühendislikve 21.yy. becerilerialanlarında ise öğrencilerin
tutum puanlarında anlamlı bir farklılık yaratmadığı görülmüştür.
Cinsiyet değişkenine göre öğrencilerin STEM disiplinleri tutumlarına yönelik anlamlı bir
farklılık göstermediği sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuca göre cinsiyetin STEM uygulamalarının STEM
disiplinlerine ait tutuma etkisi olmamıştır.
Sınıf düzeyi değişkenine göre Fen, 21.yy. Becerileri ve Mühendislik disiplinlerinde tutum
puanları arasında anlamlı fark bulunmamıştır.
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Sınıf düzeyi değişkenine göre Matematik disiplin alanında tutum puanları arasında 6. ve 8.
sınıf öğrencileri arasında anlamlı farklılık bulunmazken, 6. ve 7. sınıf öğrencileri ile 6. ve 8. sınıf
öğrencileri arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. 7.sınıf öğrencilerinin Matematik disiplinine yönelik
tutumları daha anlamlıdır.
Günümüz şartlarında E-STEM kavramı ile 21. Yüzyıl becerilerini öğrencilere kazandırmak
hedeflenerek gelecekteki mesleklerini seçmelerine ya da karşılaşacakları hayat problemlerine karşı
farklı bakış açıları geliştirmelerine yardımcı olacaktır. E-STEM uygulamaları ile öğrencilerin sanat ile
karşılaşılacak probleme yönelikyapılacak çözüm için estetik ve görsellikkonusunda farkındalıklarının
arttırdığı görülmüştür.Girişimcilik ile elde ettikleri çözüm sürecinde ve sonunda girişimci ve sunum
yapma yeteneklerini geliştirmek ve sosyal yönden gelişeceklerinin farkına varmalarını sağlamıştır.
STEM uygulamalarının ise özellikle matematik bileşeni açısından öğrencilerin olumlu tutum
geliştirdiğini göstermektedir. Bu durum öğrenciler arasında genellikle zor olarak kabul edilen bir ders
olan matematiğin STEM uygulamaları yoluyla öğrencilere kolaylıkla öğretilebileceği ve üst düzeyde
geri dönütler alınabileceğini göstermektedir. Fark çıkmayan bileşenler için uygula süresinin kısıtlı
olması büyük ölçüde etkendir. Daha uzun süreli ve etkinlik temelli uygulamalar ile daha olumlu
sonuçlara ulaşılabilir.
STEM ve E-STEM uygulamaları öğrencilerin gelecekteki mesleklerini seçmelerine ya da
karşılaşacakları hayat problemlerine karşı farklı bakış açıları geliştirmelerine yardımcı olacaktır.
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ALTERNATIF ÖLÇME VE DEĞERLENDIRME YÖNTEMLERININ ÖĞRETMEN
ADAYLARININ AKADEMIK BAŞARILARINA VE KAYGILARINA ETKISI
THE AFFECTS OF ALTERNATIVE ASSESSMENT METHODS ON ACADEMIC SUCCESS
AND ANXIETY OF TEACHER CANDIDATES
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ÖZET
Çalışmanın amacı, öğretmen adayları üzerinde alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin
akademik başarı ve kaygı üzerine etkilerini ortaya koymaktır. Araştırmada; Temel Kimya Laboratuarı II
dersinde, alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin; Fen ve Teknoloji dersi öğretmen adaylarının
akademik başarılarına ve kaygılarına etkisini ölçmeye yönelik olarak yarı-deneysel desen kapsamına giren “Ön
Test- Son Test –Kontrol Gruplu Yarı Deneysel Desen” kullanılmıştır. Çalışmanın evrenini Gazi Üniversitesi
Gazi Eğitim Fen Bilgisi Öğretmenliği Programı birinci sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemini
ise tesadüfî olarak bu evren içerisinden seçilen 40 kişilik deney grubu ve 38 kişilik kontrol grubu olmak üzere
toplam 78 öğrenci oluşturmaktadır.
Araştırmadan elde edilen istatistiksel sonuçlar, alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin
uygulandığı deney grubu öğretmen adayları ile geleneksel ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin uygulandığı
kontrol grubu öğretmen adaylarının deneysel işlem öncesi ve sonrası, akademik başarıları arasında anlamlı bir
farklılığın olduğunu ortaya koymuştur. Buna ilave olarak ortaya çıkan diğer bir sonuç ise alternatif ölçme ve
değerlendirme yöntemlerinin uygulandığı deney grubu öğretmen adayları ile geleneksel ölçme ve değerlendirme
yöntemlerinin uygulandığı kontrol grubu öğretmen adaylarının deneysel işlem öncesi ve sonrası, kaygıları
arasında anlamlı bir farklılık olduğudur.
Anahtar Kelimeler: Fen eğitimi, alternatif ölçme ve değerlendirme, akademik başarı, kaygı

ABSTRACT
The aim of the current study is to determine the effects of alternative assessment methods on academic
success and anxiety of teacher candidates. In the study, a quasi-experimental study with pre-test and post-test
and control group, in which the effects of alternative assessment methods on academic success and anxiety level
of Science and Technology teacher candidates in Fundamental Chemistry Lab II course. The study group is
composed of first grade student at Science Education Department at Gazi Faculty of Education, the University of
Gazi. The sample group is composed of 78 students, 40 being in the experimental group and 38 being in the
control group. The statistical analysis of the results obtained in the study indicated that the teacher candidates in
the experimental group outperformed the control group where traditional assessment methods were used
significantly increased their academic success after the treatment process. In addition, another finding of the
study is that there was a significant difference between the anxiety levels of experimental group, in which
alternative assessment methods were used, and the control group, in which traditional assessment methods were
used after the treatment process.
Key Words: Science education, alternative assessment, academic success, anxiety
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GİRİŞ
Yapılandırıcı öğrenme içerisinde yer alan alternatif değerlendirme, öğrenim ortamının kendisi
kadar çeşitli olmalıdır. Geleneksel değerlendirmelerden çok farklı ölçme-değerlendirme yöntemlerini
barındırır. Geleneksel değerlendirme, öğretmen tarafından yapılan standart yapıdaki testleri, boşluk
doldurmaları, açık uçlu veya kısa cevaplı soruları içerdiği bilinmektedir. Geleneksel anlayışta
değerlendirmenin merkezinde de güçlü bir biçimde öğretmen olduğu görülmektedir (Martin, 1997).
Reeves ve Okey’e (1996) göre yapılandırıcı öğrenme ortamındaki alternatif değerlendirme
türlerini tablo 1’de görüldüğü gibi ifade etmişlerdir.
Tablo 1: Alternatif Değerlendirme Türleri (Reeves ve Okey, 1996)

Alternatif
Değerlendirme Türü
Otantik

Performans

Öğrenci Ürün Dosyası
(Portfolyo)

Cevaplayıcı

Bilgisayar Tabanlı
Simülasyonlar (Sanal
Gerçeklik: VR)

Tanımı

Öğrencinin yaptıkları ile oluşan sahiplenme duygusu ve artan öğrenci motivasyonu
söz konusudur.
Değerlendirme güvenilirliği. Öğrenmenin hızlı karşılığı. Şartlar/ deneyim.
Değerlendirmeye karşı olumlu öğrenci tutumu. Artan öğrenci motivasyonu.
Öğrenciler bir aktivite ile meşgul olarak kavrama gösterirler. Örneğin karmaşık
öğrenmeye odaklanma, daha yüksek düzeyde düşünme ve problem çözme becerileri
ile ilgilenme, daha geniş çapta aktiflik gösterme söz konusudur.
Çoklu adım gerektiren çalışmalara ihtiyaç duyar.
Öğrenci zaman ve çabasını gerektirir.
Ürünlerin ve öğrenicinin kendi kendine değerlendirmesi için bir depolama yeridir.
Öğrenci ürün dosyası öğrencinin çalışma örneklerini, çalışmanın aşamalarında
oluşturulan taslakları, günlük ya da yazılarını içerebilir.
Değerlendirme yönteminden ziyade değerlendirme aracındaki bir değişiklik olarak
göz önünde bulundurulur.
Değerlendirmenin bu perspektifi; öğrencilerin gücünü vurgular, öğrencilere kendi
hedef ve aktivitelerini oluşturabilsinler diye doğrudan bilgi sağlar, öğrencilere
değerlendirme sürecinde en temel söz sahibi olarak yer verir.
Değerlendirmenin biçimlerini değiştirme, performansı yargılama basamaklarını
oluşturma ve değerlendirme için ölçüt ve standartları paylaşma yeterliliğine sahip
olan yöntem olarak tanımlanır.
Teknolojinin fonksiyonları değerlendirmeyi etkiler; otantiklik, kabul edilebilirlik,
yeniden oynanabilirlik, zengin kaynak, iletişim, uygulamalı, işbirlikçi.

Alternatif değerlendirme çok çeşitli kazanımların değerlendirilmesini mümkün kılar.
Becerileri geliştirmede önemli bir rolü olmakla birlikte her öğrencinin bilgi ve becerileri hakkında
daha fazla bilgi verir. Ayrıca, bireyin zaman içerisindeki zihinsel gelişiminin görünümünü ortaya
koyar. Öğretimle değerlendirmenin iç içe olması sayesinde yüksek seviyede düşünme becerisinin
ortaya çıkmasına ve işbirliği olasılıklarının artmasına sebep olur. Öğretme ve öğrenme sürecinde,
öğretmen ve öğrencinin sürekli olarak etkileşim halinde olmasını sağlar (Ornstein ve Thomas, 2004;
Thompson, 2001; Howe ve Jones, 1998; Enger ve e Yager, 1998).
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Alternatif değerlendirme yöntemlerinin birçok türü vardır. Bunlara örnek olarak; performans
çalışmaları, öğrenci ürün dosyaları, gözlemler, bilgisayar simülasyonları ve günlük yazılar verilebilir
(Thompson, 2001; Reeves ve Okey, 1996; Monson ve Monson, 1993; Tippins ve Dana, 1992; Wiggins,
1989).
Araştırmacılar, (Century, 2002; Martin, 1997; Vorsino, 1990; Wiggins, 1989) alternatif
değerlendirmelerin öğrencilerin fen bilgisine karşı tutumlarını iyileştirme özelliğine sahip olduğunu
ileri sürmektedirler.
Eğitimciler, alternatif değerlendirme yöntemleri sayesinde öğrencilerin eleştirel düşünme
becerilerini, iletişim becerilerini ve içerik becerilerini kullanarak gerçek hayat ile ilişki kurulması
konusunda daha başarılı olduklarına dikkat çekmektedirler. Alternatif değerlendirmelerin birçok
avantajı olduğunu söylemek mümkündür (Karamanoğlu, 2006; Waters, Smeaton ve Burns, 2004;
Shavelson ve Baxter, 1992; Wiggins, 1989). Bunlardan bazıları şunlardır;
1) Bireysel olarak öğrencinin yeteneklerine cevap verici olma,
2) Öğrencinin problemi netleştirmesine imkân sağlama,
3) Farklı öğrenme durumlarına yer verme,
4) Öğretim ve öğrenmeyi güçlendirme ve
5) Yaratıcılığı cesaretlendirme.
Fen eğitimcileri ayrıca, fen bilgisi başarısını ölçmek için geleneksel değerlendirme testlerinin
kapasitesinin

yeterli

olmadığını

belirterek

alternatif

değerlendirme

yöntemlerine

dikkat

çekmektedirler.
Alternatif değerlendirmenin önemine vurgu yapmak isteyen birçok eğitimci (Howe ve Jones,
1998; Reeves ve Okey, 1996; Cohen, 1995; Brooks ve Brooks, 1993; Champagne, 1992; Smith, Ryan ve
Kuhs, 1993; Tippins ve Dana, 1992), geleneksel olarak kullanılan kağıt-kalem testleri konusunda önemli
eleştirilerde bulunmuşlardır. Bunlardan bazıları şunlardır:
•

Öğretmenler test edilecek materyalin etrafında derse odaklanırlar ve sıklıkla sınıf

aktivitelerini testte bulunacak alıştırmalarla sınırlarlar.
•

Geleneksel testler, öğrencilerin problem çözme veya bilimsel sorgulama yeteneklerini

değerlendiremezler.
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•

Geleneksel testler, bilgi ve kavramların ezberlenmesini destekler ve öğrencinin

bilimsel bilgi ve performanstaki gelişimini yansıtmazlar.
•

Geleneksel testler, öğrenciye yanlış cevapların ayrıntılı olarak değerlendirilmesi

fırsatını vermez.
•

Geleneksel test sonuçları, bireysel farklılıkları ortaya çıkararak bu yöndeki başarıları

övme ve değerlendirme fırsatlarını engeller.
•

Bu çalışmanın amacı, öğretmen adayları üzerinde alternatif ölçme ve değerlendirme

yöntemlerinin akademik başarı ve kaygı üzerine etkilerini ortaya koymaktır.
YÖNTEM
Temel Kimya Laboratuarı-II dersinde, alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin; Fen
ve Teknoloji dersi öğretmen adaylarının akademik başarılarına ve kaygılarına etkisini ölçmeye yönelik
olarak yarı-deneysel desen kapsamına giren “Ön Test- Son Test –Kontrol Gruplu Yarı Deneysel
Desen” kullanılmıştır. Howitt’e (1997) göre, bu desende katılımcılar, deneysel işlemden önce ve sonra
bağımlı değişkenle ilgili olarak ölçülürler (akt. Büyüköztürk, 2001). Araştırmada bağımsız değişken;
alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemleri ve geleneksel ölçme ve değerlendirme yöntemleridir.
Araştırmanın bağımlı değişkenleri ise öğrencilerin akademik başarıları ve kaygı düzeyleridir.
Araştırmada kullanılan deneysel desenin simgesel görünümü tablo 2’ de ki gibidir.
Tablo 2: Deneysel Desenin Simgesel Görünümü
G1

O1.1

G2

O2.1

X

O1.2
O2.2

Modele ilişkin simgede; G → grup, X → bağımsız değişken düzeyi, O → ölçme, gözlem
olarak ifade edilmektedir (Karasar, 1999).
Öntest-sontest kontrol gruplu yarı deneysel desende, aynı denekler üzerinde ölçüm
yapıldığından, hata terimi düşük ve buna bağlı olarak da istatistiksel güç yüksek olacaktır. Bu deneysel
desen; daha az denek gerektirdiğinden, aynı denekler test edildiğinden, çalışmaya harcanan zaman ve
çabada da ekonomiklik sağlar (Büyüköztürk, 2001).
Çalışmanın birinci kısmının örneklemi ise Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi
Öğretmenliği Bilim Dalı’nda 2006–2007 öğretim yılının bahar yarıyılında Temel Kimya Laboratuarı
II dersini alan 40 kişilik deney grubu ve 38 kişilik kontrol grubu olarak rastgele seçilen birinci sınıf
öğrencilerinden oluşturulmuştur.
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Veri Toplama Araçları
Akademik Başarı Testi
Akademik Başarı Testi (ABT), deneysel çalışmanın yapıldığı laboratuar dersinin ikinci
dönemindeki konularıyla ilgili olarak literatürdeki çeşitli yıllara ait temel kimya kitaplarından
yararlanılarak araştırmacı tarafından oluşturulmuştur. Testin güvenirlik katsayısı 0.71 olarak
bulunmuştur. Test; 32 maddelik çoktan seçmeli sorudan oluşmaktadır. Test, deney ve kontrol
gruplarındaki öğrencilere konular işlenmeye başlanmadan önce ön test ve işlendikten sonra son test
olarak uygulanmıştır. Öğrencilerin puanları doğru olarak cevaplandırılan her soruya 1 puan verilerek
hesaplanmıştır.
Kimya Laboratuarı Kaygı Ölçeği
Bu çalışmada, üniversite öğrencilerinin kimya laboratuarı endişesini ölçmek için Bowen
(1999) tarafından geliştirilmiş olan “Kimya Laboratuarı Kaygı Ölçeği” (Chemistry Laboratory
Anxiety Scale) kullanılmıştır. “Kimya Laboratuarı Kaygı Ölçeği” (KLKÖ) beşli likert formatında 20
cümle içermektedir. Cümleler tamamen katılıyorum, katılıyorum, kararsızım, katılmıyorum ve hiç
katılmıyorum şeklinde derecelendirilmiştir. Orijinal ölçekte 15 madde olumlu (kaygıyı destekleyen), 5
madde olumsuzdur (kaygıyı desteklemeyen). Kaygıyı destekleyen maddeler tamamen katılıyorum
kategorisinden başlayarak sırayla 5, 4, 3, 2, 1 olarak, kaygıyı desteklemeyen cümleler ise yine aynı
kategoriden başlayarak 1, 2, 3, 4, 5 olarak puanlandırılmıştır. Faktör analizi sonucunda orijinal ölçekte
beş boyut bulunmuştur. Her boyut dört madde içermektedir. Birinci boyut kimyasal maddelerle
çalışma, ikinci boyut veri toplama, dördüncü boyut diğer öğrencilerle çalışma ve beşinci boyut
laboratuar zamanını kullanmadır.
Kimya Laboratuarı Kaygı Ölçeği, Azizoğlu ve Uzuntiryaki (2006) tarafından çevrilerek
Türkçeye adapte edilmiştir. Araştırmacıların yaptıkları faktör analizi sonucunda bulunan dört alt
boyutun güvenirliği, Cronbach-alpha ile hesaplanmıştır. Ölçeğin alt boyutlarındaki Cronbach-alpha
güvenirlik katsayıları sırasıyla laboratuar araçlarını ve kimyasal maddeleri kullanma boyutunda 0.88,
diğer öğrencilerle çalışma boyutunda 0.87, veri toplama boyutunda 0.86 ve laboratuar zamanını
kullanma boyutunda ise 0.87 olarak bulunmuştur. Azizoğlu ve Uzuntiryaki (2006) belirlenen dört
boyutun güvenirliklerinin (0.86 ile 0.88 Aralığında) değişik öğrenci gruplarını karşılaştırmak için
yeteri kadar yüksek değerde olduğunu ifade etmektedirler.
Araştırmanın Uygulama Basamakları
1)

Kontrol grubunda Temel Kimya Laboratuarı-II dersi öğretim yöntemi olarak

geleneksel laboratuar yöntemi ile işlenirken geleneksel ölçme ve değerlendirme araçları kullanılmış
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deney grubunda ise aynı öğretim yönteminin içerisine alternatif ölçme ve değerlendirme araçları da
ilave edilerek dönem boyunca sürdürülmüştür.
2)

Deney grubu öğrencilerine nasıl ve ne şekilde değerlendirilecekleri hakkında bilgi

verilmiş ve değerlendirme sürecine kendilerinin de katılması sağlanmıştır.
3)

Deney grubunda alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin büyük bir kısmı

uygulanmaya çalışılmıştır. Araştırmacı tarafından hazırlanan akran değerlendirme ölçeği, öz
değerlendirme ölçeği, grup değerlendirme ölçeği, gözlem formu, puanlama ölçeği vb. gibi ölçme ve
değerlendirme araçları mümkün olduğunca kullanılmıştır. Ayrıca bu gruptaki öğrencilere performans
ödevleri, poster ödevleri vb. gibi alternatif değerlendirmeye yönelik ödevler verilmiştir.
4)

Araştırmacı tarafından deney grubundaki öğrencilerin ürün dosyaları oluşturulmuş ve

öğrencilere dönütler verilmiştir.
5)

Dönem sonunda her iki gruba da ABT ve KLKÖ sontest olarak uygulanmıştır.

6)

Araştırmanın sonunda elde edilen ölçüm verileri istatistiksel olarak yorumlanmıştır.

Verilerin Analizi
Bu araştırmanın nicel boyutuna ilişkin verilerin çözümlenmesinde betimsel istatistikî
çözümlemelerin yanı sıra karşılaştırmaya yönelik istatistikî çözümlemelerden de yararlanılmıştır.
Karşılaştırmaya yönelik istatistikî çözümlemelerden bağımsız t testi ve bağımlı t testi kullanılmıştır.
Bağımsız t testi, iki ilişkisiz örneklem ortalamaları arasındaki farkın manidarlığı ortaya koymak
amacıyla, bağımlı t testi ise ilişkili iki örneklem ortalamaları arasındaki farkın manidarlığı ortaya
koymak amacıyla kullanılmıştır (Büyüköztürk, 2001).
BULGULAR VE YORUM
Araştırmada; Akademik Başarı Testi (ABT), deney ve kontrol gruplarına deneysel işlem
öncesi öntest olarak uygulanmıştır. Elde edilen veriler, gruplar arasında fark olup olmadığını ortaya
koymak için t testi (bağımsız gruplar için) analiz yöntemi ile değerlendirilmiş ve bulgular tablo 3’de
gösterilmiştir.
Tablo 3: Deney ve Kontrol Grubunda Yer Alan Öğrencilerin ABT Öntest Puanlarına İlişkin Bağımsız
Gruplar İçin t-Testi Sonuçları
Grup

n

x

S

df

t

P

Kontrol
Deney

38
40

20.11
20.65

2.54
3.64

76

.762

.448
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Tablo 3’de görüldüğü gibi, deney ve kontrol grubunda yer alan öğrencilerin deneysel çalışma
öncesinde başarı öntest puan ortalamaları anlamlı düzeyde farklılık göstermediği belirlenmiştir
(t(76)=0.762; P>.05). Deneysel çalışma öncesinde kontrol grubunun ABT puanlarının aritmetik
ortalaması ( x =20.11) ve deney grubunun ABT puanlarının aritmetik ortalaması ( x =20.65) birbirine
çok yakındır. Bu durum da deneysel işlem öncesinde her iki grubun akademik başarı düzeylerinin
birbirine denk olduğuna işaret etmektedir.
Deney ve kontrol grubunda bulunan öğrencilerin ABT sontest puanları açısından
karşılaştırılması tablo 4’de görülmektedir.
Tablo 4: Deney ve Kontrol Grubunda Yer Alan Öğrencilerin ABT Sontest Puanlarına İlişkin Bağımsız
Gruplar İçin t-Testi Sonuçları
Grup

n

x

S

df

t

P

Kontrol
Deney

38
40

22.71
24.33

3.12
2.59

76

2.494

.015*

* P<.05

Tablo 4’de görüldüğü gibi, deney ve kontrol grubunda yer alan öğrencilerin deneysel çalışma
sonrasında başarı sontest puan ortalamaları anlamlı düzeyde farklılık gösterdiği belirlenmiştir
(t(76)=2.494; P<.05). Gruplar arasında ortalamalar incelendiğinde, deney gurubu puan ortalamasının (

x =24.33) kontrol grubu puan ortalamasından ( x =22.71) daha yüksek olduğu görülmektedir. Bu
sonuca bakıldığında yapılan deneysel işlemin akademik başarıyı arttırdığı sonucuna ulaşılabilmektedir.
Deney ve kontrol grubunda bulunan öğrencilerin ABT öntest puanları ve sontest puanları
açısından karşılaştırılması tablo 5’de görülmektedir.
Tablo 5: Kontrol Grubunda Yer Alan Öğrencilerin ABT Öntest - Sontest Puanlarına İlişkin Bağımlı
Gruplar İçin t-Testi Sonuçları
Ölçüm

n

x

S

df

t

P

Ön test
Son test

38
38

20.11
22.71

2.54
3.12

37

4.067

.000**

** P<.01
Tablo 5’de yer alan veriler incelendiğinde, kontrol grubundaki öğrencilerin akademik başarı
testi öntest ve sontest puanlarının anlamlı düzeyde farklılık gösterdiği belirlenmiştir (t(37)=4.067;
P<.01). Ölçümler arasındaki fark incelendiğinde, sontest puan ortalamasının ( x =22.71) öntest puan
ortalamasından ( x =20.11) daha yüksek olduğu görülmektedir. Bu bulgulara göre, geleneksel ölçme
ve değerlendirme yaklaşımlarının akademik başarıyı süreç içerisinde arttırdığı söylenebilir. Ancak
burada deneysel işlem ile akademik başarının geleneksel yönteme göre daha da arttığı her iki grup
arasındaki kıyaslama sonucuna göre ifade etmek gerekmektedir.

580

X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Nevşehir / 2018

Deney ve kontrol grubunda bulunan öğrencilerin ABT öntest puanları ve sontest puanları
açısından karşılaştırılması tablo 6’da görülmektedir.
Tablo 6: Deney Grubunda Yer Alan Öğrencilerin ABT Öntest - Sontest Puanlarına İlişkin Bağımlı
Gruplar İçin t-Testi Sonuçları
Ölçüm

n

x

S

df

t

P

Ön test
Son test

40
40

20.65
24.33

3.64
2.59

39

4.783

.000**

** P<.01
Tablo 6’da yer alan veriler incelendiğinde, deney grubundaki öğrencilerin akademik başarı
testi öntest ve sontest puanlarının anlamlı düzeyde farklılık gösterdiği belirlenmiştir (t(39)=4.783;
P<.01). Ölçümler arasındaki fark incelendiğinde, sontest puan ortalamasının ( x =24.33) öntest puan
ortalamasından ( x =20.65) daha yüksek olduğu görülmektedir. Bu bulgulara göre, deneysel çalışmada
yer alan alternatif ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarının akademik başarıyı süreç içerisinde oldukça
arttırdığı söylenebilir.
Araştırmada; Kimya Laboratuarı Kaygı Ölçeği (KLKÖ), deney ve kontrol gruplarına deneysel
işlem öncesi öntest olarak uygulanmıştır. Elde edilen veriler gruplar arasında fark olup olmadığını
ortaya koymak için t testi (bağımsız gruplar için) analiz yöntemi ile değerlendirilmiş ve bulgular tablo
7’de gösterilmiştir.
Tablo 7: Deney ve Kontrol Grubunda Yer Alan Öğrencilerin KLKÖ Öntest Puanlarına İlişkin
Bağımsız Gruplar İçin t-Testi Sonuçları
Grup

n

x

S

df

t

P

Kontrol
Deney

38
40

44.66
50.65

10.36
9.48

76

2.667

.009**

** P<.01
Tablo 7’de görüldüğü gibi, deney ve kontrol grubunda yer alan öğrencilerin deneysel çalışma
öncesinde kaygı öntest puan ortalamaları anlamlı düzeyde farklılık gösterdiği belirlenmiştir
(t(76)=2.667; P<.01). Gruplar arasında kaygı puan ortalamaları incelendiğinde, deney gurubu puan
ortalamasının ( x =50.65) kontrol grubu puan ortalamasından ( x =44.66) daha yüksek olduğu
görülmektedir. Bu sonuçtan deneysel işlem öncesinde deney grubunun kaygılarının kontrol grubundan
daha yüksek olduğu yargısına ulaşılabilir. Bu sonuç tek başına bir anlam ifade etmemektedir. Ancak
sontestlerde yapılan kıyaslamalar için bir veri oluşturmuştur. Ayrıca öğrenci kaygılarını çalışmanın
başında eşit olarak seçilebilmesinin çok zor olduğu unutulmamalıdır.
Deney ve kontrol grubunda bulunan öğrencilerin KLKÖ sontest puanları açısından
karşılaştırılması tablo 8’de görülmektedir.
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Tablo 8: Deney ve Kontrol Grubunda Yer Alan Öğrencilerin KLKÖ Sontest Puanlarına İlişkin
Bağımsız Gruplar İçin t-Testi Sonuçları
Grup

n

x

S

df

t

P

Kontrol
Deney

38
40

43.84
45.30

14.14
14.41

76

.451

.653

Tablo 8’de görüldüğü gibi, deney ve kontrol grubunda yer alan öğrencilerin deneysel çalışma
sonrasında kaygı sontest puan ortalamaları anlamlı düzeyde farklılık göstermediği belirlenmiştir
(t(76)=0.451; P>.05). Yapılan deneysel çalışma sonucunda deney grubundaki öğrencilerin kaygılarının
azaldığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu durumun deneysel çalışma sonucu oluştuğu düşünülebilir.
Deney ve kontrol grubunda bulunan öğrencilerin KLKÖ öntest puanları ve sontest puanları
açısından karşılaştırılması tablo 9’da görülmektedir.
Tablo 9: Kontrol Grubunda Yer Alan Öğrencilerin KLKÖ Öntest - Sontest Puanlarına İlişkin Bağımlı
Gruplar İçin t-Testi Sonuçları
Ölçüm

n

x

S

df

t

P

Ön test
Son test

38
38

44.66
43.84

10.36
14.14

37

.276

.784

Tablo 9’da yer alan veriler incelendiğinde. kontrol grubundaki öğrencilerin kaygı öntest ve
sontest puan ortalamalarının anlamlı düzeyde farklılık göstermediği belirlenmiştir (t(37)=0.276; P>.05).
Bu sonuç geleneksel laboratuar yaklaşımlarının kaygı açısından bir fark oluşturmadığını
göstermektedir.
Deney ve kontrol grubunda bulunan öğrencilerin KLKÖ öntest puanları ve sontest puanları
açısından karşılaştırılması tablo 10’da görülmektedir.
Tablo 10: Deney Grubunda Yer Alan Öğrencilerin KLKÖ Öntest - Sontest Puanlarına İlişkin Bağımlı
Gruplar İçin t-Testi Sonuçları
Ölçüm

n

x

S

df

t

P

Ön test
Son test

40
40

50.65
45.30

9.48
14.41

39

2.029

.049*

* P<.05
Tablo 10’da yer alan veriler incelendiğinde, kontrol grubundaki öğrencilerin kaygı öntest ve
sontest puan ortalamalarının anlamlı düzeyde farklılık gösterdiği belirlenmiştir (t(39)=2.029; P<.05).
Deney grubunun öntest ve sontest kaygı puan ortalamaları incelendiğinde, deney gurubu öntest puan
ortalamasının ( x =50.65) sontest puan ortalamasından ( x =45.30) daha yüksek olduğu görülmektedir.
Bu sonuçtan deneysel işlem sonrasında deney grubunun kaygılarının anlamlı düzeyde azaldığı
sonucuna ulaşılabilmektedir.
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TARTIŞMA VE SONUÇ
Araştırmadan elde edilen istatistiksel sonuçlar, alternatif ölçme ve değerlendirme
yöntemlerinin uygulandığı deney grubu öğretmen adayları ile geleneksel ölçme ve değerlendirme
yöntemlerinin uygulandığı kontrol grubu öğretmen adaylarının deneysel işlem öncesi ve sonrası,
akademik başarıları arasında anlamlı bir farklılığın olduğunu ortaya koymuştur. Buna ilave olarak
ortaya çıkan diğer bir sonuç ise alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin uygulandığı deney
grubu öğretmen adayları ile geleneksel ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin uygulandığı kontrol
grubu öğretmen adaylarının deneysel işlem öncesi ve sonrası, kaygıları arasında anlamlı bir farklılık
olduğudur.
Çalışmanın bulguları incelendiğinde, alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin
“Temel Kimya Laboratuarı-II” dersinde öğretmen adaylarının akademik başarılarını arttırdığı
görülmektedir.
Gamor (2001), alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin geleneksel değerlendirme
yöntemlerinden daha doğru bir bilgi yapılandırması sağladığını aynı zamanda daha karmaşık ve soyut
olan olguların zihinsel yapılandırılmasını kolaylaştırdığını ortaya çıkarmıştır. Barootchi ve Keshavarz
(2002), alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin geleneksel değerlendirme yöntemlerinden
daha fazla öğrencilerin dersteki başarılarına katkıda bulunduğunu ortaya koymuşlardır.
Kaptan ve Korkmaz ve (2003), üniversite öğrencileri üzerinde yaptıkları çalışmalarında
alternatif ölçme değerlendirme yöntemlerini öğrenci niteliklerini belirlemek, öğrenme ve öğretme
sürecini geliştirmek ve bilimsel gelişmeyi izlemek amacıyla kullanılabileceği ortaya çıkarmışlardır.
Andrade ve Ying (2005), çalışmalarında alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemlerini kullanan
öğrencilerin başarılarında artma görüldüğünü ortaya koymuşlardır.
Ayrıca araştırmada, alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin “Temel Kimya
Laboratuarı-II” dersinde öğretmen adaylarının kaygılarını azatlığı görülmektedir.

Benzer şekilde

Cohen (1995), yaptığı çalışmada öğrencilerin % 83’ünde geleneksel değerlendirmelerin gerginlik
yarattığını ifade etmiştir. Stader ve Winstead (2002), alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin
öğrenciler üzerinde öz güven, öz değerlendirme ve cesaret gibi özellikleri geliştirdiğini ifade
etmişlerdir. Andrade ve Ying (2005), çalışmalarında alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemlerini
kullanan öğrencilerin ödevlerini yaparken kaygılarında azalma gerçekleştiğini ifade etmişlerdir.
Çalışmadan elde edilen bulgulara göre, fen eğitimine yönelik olarak alternatif ölçme ve
değerlendirme yöntemlerinden öğretmen adayları üzerinde akademik başarıyı geliştirmek ve derse
yönelik kaygıları azaltmak için yararlanılabilir.
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GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİNDE FANZİN ETKİSİ
Dr.Öğr.Üyesi RASİM SOYLU
Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü AKSARAY
rasimsoylu@hotmail.com

ÖZET
Fanzin genellikle üniversite öğrencileri tarafından amatör olarak hazırlanan ve fotokopi ile çoğaltılarak
ücretsiz olarak dağıtılan bir medya türüdür. Çizim ve kolajlarla görselliği ön planda olan fanzinler, metin, şiir,
özdeyiş ve sloganlarla da beslenerek, fikir planında düşünce, hiciv, ironi ve argo barındırır. Argo ve küfür
kültürü ile dolu olan fazla düşünülmemiş fanzinler olduğu gibi fikir muhakemeleri ve çatışmaları ile dolu ciddi
hazırlanmış fanzinler de vardır.
Fanzin sadece bir kişi tarafından yazılıp çizilebildiği gibi bir grup ile de hazırlanabilir. Fanzin eserler,
Pop-art akımı içinde bir sanat olarak değerlendirilebilir. Ancak fanzini bir medya türü olarak ele alınınca ortaya
iletişim boyutu da çıkar. Güzel sanatlar eğitimi alan öğrenciler özellikle lise veya üniversite gibi düşünce
planında da gelişme içerisinde olan öğrenciler için Fanzin hem fikir hem de duygusal dışavurum için yaratıcı
olanaklar sunabilir. Öğrenciler herhangi bir konuda çözüm üreten, eleştiren, dikkat çeken ve kendilerini ifade
eden çizimleri yazı ve sloganlarla birlikte tasarlayarak yaratıcı çalışmalar ortaya çıkarabilirler. Fanzin periyodik
olarak belirli aralıklarla çıkarılmaya devam edebilir. Bu da öğrencilerin sanat eğitiminde tasarım, yaratım ve
üretim gelişiminde bir süreç olarak değerlendirilebilir.
Fanzin çalışmaları, öğrencilerin duygusal, estetik, sanatsal, düşünce ve kimlik gelişiminde önemli bir
rol oynayabilir. Bu araştırmada güzel sanatlar eğitimi alan orta öğretim ve yükseköğretim öğrencilerinde fanzin
üreterek yaratıcı deneyimler geliştirilebileceklerine dair öneri ve görüşler yer alacaktır.
Anahtar Kelimeler: Fanzin, Fantastik, Magazin, Fotokopi.

ABSTRACT
Fanzine is an amateur prepared by university students and replicated and distributed free of charge. The
fanzines, which are at the forefront with their drawings and collages, are also nourished by text, poetry, maxims
and slogans. There are also not much thought-out fanzines that are full of slang and profanity, but there are also
serious prepared fanzines that are full of ideas and conflicts.
Fanzine can be written by only one person and can be prepared by a group. Fanzine works can be
considered an art within the pop-art movement. However, when the fanzine is considered as a media type, the
communication dimension emerges. For students with a fine arts education, especially in high schools or
universities, the Fanzine can offer creative opportunities for both intellectual and emotional expression. Students
can create creative works by producing drawings that reflect, criticize, draw attention and express themselves.
Fanzine may continue to be removed periodically. This can be considered as a process in the development of
design, creation and production of students in art education.
Fanzine studies can play an important role in the development of students' emotional, aesthetic, artistic,

thought and identity. In this research, there will be suggestions and opinions about the development of creative
experiences by producing fanzine in the secondary education and higher education students who receive fine arts
education.
Keywords: Fanzine, Fantasy, Magazine, Copier.
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GİRİŞ
Fanzin daha çok üniversite öğrencileri tarafından çıkarılan amatör bir yayın organıdır.
Önceleri el ile yazılarak ve çizilerek hazırlanan ve fotokopi ile çoğaltılarak kafe, kitabevi ve kantinlere
bırakılır. Genellikle ücretsiz bir yayın olduğu için kar amacı gütmeyen sosyal bir etkinliktir.
Çoğunlukla üniversitelerin sosyal kulüpleri tarafından hazırlanan fanzin bazen de farklı görüşteki
ideolojik grupların propaganda aracı da olabilir.
Dünyanın farklı ülkelerinde de popüler olan fanzinlere sadece “zin” de denilmektedir.
Bilgisayarların yaygınlaşmasından sonra masaüstü yayın imkânlarıyla hazırlanmaya başlayan fanzinler
internet ve sosyal medyanın paylaşımlarıyla basılı yayın olma özelliğini yitirip “E-zin” olarak yeni
biçimini kazanır. Ancak herkesin duygu ve düşüncelerini facebook ve instagram gibi sosyal paylaşım
sitelerinde dışavuruma imkânı bulmasıyla birlikte fanzinler de pop-art içerisinde dönemini tamamlar.
Ancak gerek Lise eğitiminde Görsel Sanatlar Dersi içerisinde gerekse üniversitelerin Güzel
Sanatlar Eğitimi veren bölümlerinde öğrenciler için yaratıcı bir etkinlik olarak düşünülebilir. Fanzin
içerik olarak hem estetik kaygı ve biçim dili hem de yazılı ve şiirsel bir dil özelliği barındırır.
Öğrenciler için hem bilişsel ve duygusal gelişme hem de çizgisel ve psikomotor gelişme sağlayabilen
fanzin düşünce üretme ve çizim ile ifade etme olanaklarını bir arada sunar.
Fanzin Nedir?
Pop-art içerisinde değerlendirilebilecek Fanzin kelimesi “Fan-zin”, İngilizce ‘fanatic’ ve
‘magazine’ kelimelerinin kısaltmalarının birleştirilmesiyle ortaya çıkmıştır. Terimin ‘hayran dergisi’
(fan magazine) ya da ‘hayal dergisi’ (fantasy magazine) şeklinde açılımları da yapılmaktadır.
1980’lerden itibaren kullanılmaya başlanan terim, bazen tek başına ‘zin’ şeklinde de karşımıza
çıkabilmektedir. Fanzinler sürekli bir yayın organı olan dergilere çok benzemekle birlikte, sürekli ve
düzenli yayınlanma gibi bir amaç taşımazlar (Ölçekçi,2016,346-347).
İnsanlar arasında bilhassa gençler arasında bir iletişim aracına dönüşen fanzinler, ticari bir
kaygı taşımaz ve amatör bir ruhla çıkarılır. Her türlü iletişimde olduğu gibi fanzinlerde de göstergeler
ve kodlar kullanılır. İçerdikleri yazı ve çizimler çok anlamlar ifade eden semboller ve göstergeler
olarak görülüp çözümlenebilir. Gençler arasında ortak bir kod içeren sembolik anlatımlar iletişim
bilimi içerisinde ayrıca ele alınıp incelenebilir (Fiske,2015,71).
Fanzinler, matbaalarda basılmaz ve çoğaltılmalarında fotokopi gibi basit yöntemler kullanılır.
Profesyonel baskı ve teknikleri kullanılmadığı gibi profesyonel olarak dağıtımı da yapılmaz.
Genellikle kafelerde, kantinlerde, kitapçılarda ücretsiz ya da çok düşük bir ücretle sunulur. Bazen de
gönüllüler aracılığıyla kalabalık caddelerde satılır (Oral,2017,68-69).
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Fanzinler 1968’li yıllarda bütün dünyada başlayan anarşist hareketlerin içerisinde yer alan
genç grupların popüler dışavurum aracıdır. İdeolojik fikirlerin yayılması için de fanzinler pratik yayın
aracı olmuşlardır. Alternatif yayıncılık, yeraltı edebiyatı gibi isimler de alan bu tür yayınlar macera
arayan gençler için yazılı ve görsel anlatım imkânları sunmuştur (Gültekin,2018,88-89).
Bazı kaynaklar fanzini,

mevcut sisteme ayak uyduramayan ve bağımsız dışavurum

arzulayanların bireysel çabalarıyla ürettikleri özgür bir başkaldırı simgesi olarak tanımlar (Deleuze,
2003: 20). Fanzinler süreli yayın olmamakla birlikte bazı fanzinlerin düzenli olarak hazırlanıp
çoğaltıldığı ve dağıtıldığı da görülmektedir. Bunda fanzini hazırlayan kişi veya grupların bu işe
verdikleri önem ve amaçladıkları kazanımın işlevselliği etkili olmaktadır.
Fanzinler bilgisayar teknolojileri çıkmadan önce el ile çizilerek ve yazılarak hazırlanır. Bazen
kolaj ve daktilo da kullanıldığı olabilir. Fotokopi yaygınlaşmadan önce teksir makinalarıyla da
çoğaltılan fanzinler A4 kâğıdı ya da daha küçük boyutlarda olabilir. Sayfa sınırlaması olmamakla
birlikte çoğaltılan sayfalar ortadan zımbalandığı için ortadan ikiye katlanmış iki veya dört yapraktan
oluşması teknik olarak çoğaltım kolaylığı sağlar. Bu durumda sekiz sayfa veya on altı sayfa gibi
sonuçlar verir. Ham hazırlama ham de çoğaltma maliyeti ve kolaylığı bakımından bu sayılar daha
makuldür.
Fanzini özgün yapan şey hazırlayanların orijinal çizimleri ve tasarımları olmasıdır. Karikatür
dergilerinde olduğu gibi özgün çizimler aforizma, şiir ve sloganlar ile birlikte hazırlanır. Mizah, hiciv,
ideolojik aforizmalar ve devrimci söylemler içerebilir. Bilhassa fanzin kapaklarında koyu değerler ile
dikkat çekici yaratıcı tasarımlar ortaya koyulur. 1970 sonrası teksir makinalarıyla çoğaltılan fanzinler
1980 sonrası fotokopi imkânlarıyla daha kolay çoğaltılmış ve 1990 sonrasında ise bilgisayar ve yazıcı
teknolojileri sayesinde daha kolay hazırlanmaya ve çoğaltılmaya başlamıştır (Turhan,2017,26-27).
Eğitimde Fanzin Etkinlikleri
Altay Öktem popüler kültür karşıtlığını değerlendirirken gençlerin, geleneksel düşünce
yapısıyla, eğitim sisteminin tek tipli anlayışına, her türlü ideolojiden uzak bir gençlik yaratılmasına
tepki olarak fanzin çıkarttığını ve hayatı baskı altına alan kurumlara duyduğu tepkiyi dışa vurduğunu
düşünür (Öktem, 2006, 12). Ancak fanzin hazırlamayı sadece politik bir yaklaşım olarak
değerlendirmek eksik olur. Beraberinde fanzini hazırlayan gençlerin düşünce üretme, beyin fırtınası
yapma, problem çözme, iletişim becerileri geliştirme ve artistik çizgisel gelişim gösterme gibi
kazanımlarını da görmek gerekir.
Kendi eğitim ve kültür çevrelerindeki gözlemlerini yazarak ve çizerek ürettikleri fanzinlere
yansıtan öğrenciler bir çeşit özgüven kazanmakta ve kişisel hayal dünyasını özgürce dışavurum imkânı
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kazanmaktadır. İletişim alanlarında makro düzeyden mikro düzeye bir geçiş olan bireysel yayın
çabaları, katılımcı demokratik medya kuramının bir parçası olmak demektir (Ölçekçi,2016,350).
2000 yılından sonra özellikle Amerika’da fanzin eğitim alanı içerisinde bir eğitsel araç olarak
görülmeye başlanmıştır. Fanzin üretim süreci öğrencilerin arka planlarını, kapalı olan dünyalarını ve
içselleştirdikleri düşüncelerinin dışavurumu açısından önemli görülmüştür.
Fanzinlerin eğitim sürecindeki öğrenciler üzerindeki etkisi ve kazanımları üzerine yapılan
çalışmalar eğitim ile ilgili alan literatüründe yer almaktadır (Guzetti&Gamboa, 2004; Jacobi, 2007;
Bott, 2002; Buchanan, 2012; Desyllas & Sinclair, 2014 aktaran Oral,2017,78). Bu çalışmalar fanzinin
bir eğitim materyali olarak kullanılmasının avantajlarını ve öğrencilerin kültürel arka planının
incelenmesi ve analizleri üzerine yoğunlaşmıştır.
Guzetti ve Gamboa yaptıkları araştırma ile kız öğrencilerin toplumsal cinsiyet, cinsellik ve ırk
gibi konulardaki yaklaşımlarının fanzinlerdeki yansımasını inceler. Guzetti ve Gamboa çalışmasının
sonunda, fanzini bir eğitim aracı olarak kullanmanın fanzinin, özgür ve özgün yazma anlayışına çok
uygun olmamakla birlikte öğrencilerin kendini rahat ifade etmesinde yararlı olduğu sonucuna
varmışlardır (Guzetti&Gamboa, 2004,432-433 aktaran Oral,2017, 77-79).
Kendi öğrencilerine yaptırdığı fanzinleri çözümleyen Boot, öğrencilerinin fanzin üretim
süreçlerini, onların anılarına, yaşamlarına, yazdıklarına ulaşabilmenin bir yolu olarak gördüğü
yargısına varır. Bundan yola çıkarak öğrencilerin kendilerini daha iyi ifade ettiklerini ve onları daha
iyi anladığını ifade eder (Boot,2002,27,aktaran Oral,2017,77-79).
Buchanan sınıfta fanzin etkinliği kapsamında yaptığı çalışmasında çeşitli yaş gruplarına ve
konularına göre çıkarılan fanzinlerin, çeşitli konulara göre öğrencilerin hazırladıkları fanzinler onların
konuyu ne kadar anladıklarını en iyi gösteren veriler olarak değerlendirir (Buchanan,2012,73,aktaran
Oral,2017,77-79)
Okul ortamında ve sınıf etkinliği olarak fanzin hazırlamak öğrencilerde düşünmek, yazmak ve
çizmek gibi eylemleri birlikte harekete geçiriyor. Bazı öğrenciler yazmak veya çizmek gibi yetenekleri
olmadığını düşünse de yapılan çalışma serbest ve yargılamaya açık olmayan özgür bir çalışma
olduğundan herkesi kendisini ifade etmeyi denemeye davet ediyor.
Desyllas ve Sinclair fanzinler, öğrencilerin sosyal etkinlik yapmaları ve eğitsel çalışmalar
içerisinde yer almalarını sağlayan bir araç olarak görür. Fanzin hazırlamak öğrencilerin sosyal
konulara ilgi duymalarını ve sosyal problemlere çözüm arama yollarını gösterebilir (Desyllas,
Sinclair,2014,299,aktaran Oral,2017,77-79).
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Sanat Eğitiminde Fanzin Etkisi
Sanat eğitimi,öğrencilerin zihinsel ve duygusal eğitimini ve öğretimini kapsar. Estetik bakış
açısı, yaratıcı düşünce ve becerikli psikomotor gelişimi içeren sanat eğitimi bilinçli bireyler
yetiştirilmesi çok önemlidir. Hem bilişsel hem de duygusal olarak sağlıklı nesiller yetiştirilmesi bir
toplumun sigortası niteliğindedir. Dar anlamıyla da, güzel sanatlar eğitimi, sanat eseri inceleme, sanat
tarihi ve sanatsal etkinliklerin uygulanmasıyla ilgilenir (Kırışoğlu,2005,3).
Her geçen gün sanat eğitiminde tasarım çalışmalarının önemi artmaktadır. Yaratıcı ve buluşçu
tasarım etkinlikler daha da önem kazanacaktır. Öğrencilere bilgi yükleyen öğretmen merkezli bir
eğitim yerine deneyerek ve yaşayarak öğrenilen, öğrenci merkezli bir eğitim sistemi bütün dünyada ön
plana çıkmaktadır (Buyurgan,2007,29).
Görsel sanatlar eğitimi, güzel sanatların tüm alanlarını ve uygulamalarını içerir. Ayrıca
sinema, tiyatro, moda, medya dünyası yanı sıra sanat tarihi, estetik, müzecilik ve arkeoloji gibi alanları
da içine alır. Öğrencilerin dış dünyası ile iç dünyası arasında doğru iletişim ve ilişki kurabilmesi için
yaratıcı ifade biçimlerine ihtiyaçları vardır.
Öğrencilerin duygusal ve zihinsel gelişimleri için yaratıcı sanat etkinlikleri çok önemlidir.
Okullarda uygulanan sanat eğitimi derslerinin, daha etkin ve doğru yapılandırılmış, etkinlik temelli,
zenginleştirilmiş ve farklılaştırılmış bir görsel sanatlar eğitimi olması gerekir. Her geçen gün sanat
eğitimi alanında sürekli bir gelişme olmaktadır.
Gelişen teknoloji ile birlikte sanat dünyasına ulaşma ve üretme imkânları artmaktadır. Eskiden
sadece müzelerde ve kitaplarda görülen sanat eserleri artık internet sayesinde herkesin gözü önüne
gelmiştir. Bilgisayarların tasarım ve çoğaltma imkânları da olağanüstü gelişmektedir. Ancak sanatın
temelini oluşturan plastik dilin öğrenilmesi, tasarım ilkeleri ve estetik kaygı ancak eğitimle mümkün
olmaktadır (Ayaydın,2013,1).
İnternet ve sosyal paylaşım siteleri artık insanların her türlü görüşlerini ve deneyimlerini
paylaşabildiği yeni bir sanal dünya yaratmıştır. Dolayısı ile fanzin gibi gençlerin duygu ve
düşüncelerini özgürce ifade edebildikleri bir medyaya gereksinim de ortadan kalkmıştır. Fanzinlerin el
ile hazırlandığı, teksirle çoğaltıldığı ve zaman içerisinde fotokopi ile çoğaltma ve bilgisayar ile
hazırlama ve yazıcı gibi yeni teknolojiler ile 1970 yıllarından 2000’li yıllara devam eden fanzin popart kültürü içerisinde zamanını ve görevini tamamlamıştır.
Ancak lise ve dengi okullarda görsel sanatlar eğitimi derslerinde ve üniversitelerin güzel
sanatlar eğitimi derslerinde fanzin etkinliği hala yapılabilir. Düşünme, yazma ve çizim becerilerini
birlikte geliştiren bir etkinlik olarak fanzin henüz işlevselliğini yitirmiş değildir.
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Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü öğrencileriyle Görsel
Kültür dersinde fanzin etkinliği yapılmıştır. Sanat Tarihi, sinema, şiir, aforizma, karikatür ve müze
kültürü gibi konularda üretilen fanzinler farklı düşünceleri dışa vurma, plastik dil ile ifade etme ve
yaratıcı tasarımlar üretmek gibi açılardan güzel örnekler ortaya koymuşlardır (Bakınız: Ekler).
Öğrenciler sanat tarihinde yer alan önemli sanatçılar ile ilgili, fanzin sayfası hazırlamışlardır.
İzledikleri sanat içerikli bir sinema filmi ile ilgili ayrı bir fanzin sayfası hazırlama etkinliği yapılmış ve
yaratıcı tasarımlar ortaya çıkmıştır. Başka bir etkinlik olarak öğrenciler kendi portrelerini karikatür
olarak tasarlamış ve fanzin sayfasına dönüştürmüşlerdir. Resim ve şiir, aforizma ve çizimin bir arada
tasarlandığı farklı bir etkinlik yapılmış ve fanzin sayfalarına dönüştürülmüştür.
Yapılan bir müze gezisi sonunda öğrencilerin izlenimlerini fanzin olarak ifade etmeleri
istenmiş ve ortaya yaratıcı işler çıkmıştır. Yapılan etkinliklerde öğrencilerin gönüllü ve istekli
oldukları, duygu ve düşüncelerini yazarak ve çizerek ifade etmekten zevk almışlardır. Zaten sanat
eğitimi aldıklarından yaratıcı etkinlikler ve farklı ifade biçimlerine olanak tanıyan fanzinle
tanışmaktan memnunluk duymuşlardır.
SONUÇ
Fanzin 1970 ve 2000’li yıllar arasında dünyada gelişen Pop-art akımının da etkisi ile yayılan
alternatif medya olarak ta tanımlanan amatör bir yayın şeklidir. Hem yazılarının hem de görsel
materyallerinin el ile hazırlandığı ve teksir veya fotokopi imkânlarıyla çoğaltılan bu dergiler ücretsiz
veya kar amacı gütmeden toplum ile paylaşılmıştır.
Genç kuşakların bireysel veya sosyal ilişkilerinde iletişim için özgür bir alan olarak gördükleri
fanzinler ham bilişsel hem de duygusal bir dışavurum imkânı yaratmıştır. Amatör yazarlık ve çizerlik
gibi sanatsal bir okul ortamı yaratan fanzinler bilgisayar teknolojileri ile daha kolay hazırlanmaya
başlamakla birlikte internet ve sosyal paylaşım imkânlarıyla birlikte işlevselliğini yitirmeye
başlamışlardır.
Okullarda sanat eğitimi derslerinde yaratıcı sanatsal etkinlik olarak düşünülebilen fanzin
etkinliği öğrencilere, düşüncelerini ifade etmek, sosyal problemlere çözüm üretmek, kendisini çizgi ile
ifade etmek gibi olanaklar sunabilir. Üniversitede sanat eğitimi gören bir grup öğrenci ile yapılan
fanzin etkinliği çeşitli konularda öğrencilerin düşüncelerini yazarak ve çizerek özgürce ifade
etmelerine olanak sağlamış ve yaratıcı tasarımlar ortaya çıkmasına aracılık etmiştir.
Örgün eğitimin sıradan müfredatı içerisinde farklı ve yaratıcı etkinlikler her zaman öğrenciler
için heyecan verici deneyimler yaşamalarına aracılık etmiştir. Fanzin etkinliklerinin de öğrenciler için
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heyecan ve zevkli bir etkinlik olduğu gözlenmektedir. Öğrencilerin gönüllü ve severek katıldıkları
fanzin etkinliğinin yaratıcı bir etkinlik olduğu yapılan çalışmalarla da ortaya çıkmıştır.
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ÖZET
Günümüzde cep telefonları ve dijital teknoloji sayesinde fotoğraf çekmek artık herkesin bile kolayca
yapabildiği bir iş olmuştur. Fotoğraf belgesel olmasının yanı sıra günümüzde sosyal medyada paylaşılan en
önemli veri olmuştur. Sanat dünyasında da önemli bir yere sahip olan fotoğraf artık çoklu medya ve birleşik
sanatlar içerisinde özel bir yer almaktadır. Herkesin fotoğraf çekebildiği düşünüldüğü için eğitim kurumlarında
fotoğraf eğitimine fazla gerek duyulmamaktadır. Ancak yaratıcı sanat etkinlikleri için fotoğraf geniş olanaklara
sahip olduğundan, ilköğretimden yükseköğrenime kadar eğitim ve öğretimin her kademesinde yararlanılabilecek
bir sanat alanıdır.
Karikatür yüz yılı aşkın bir süredir bilhassa yazılı medya üzerinde etkin bir anlatım biçimi ve görsel bir
iletişim aracıdır. İlk insanların mağara duvarlarına çizdikleri resimlerden itibaren, çizgi ile düşüncelerini ifade
etmek insanlığın geliştirdiği en önemli ifade ve iletişim biçimlerinden birisidir. Karikatür, duygu ve düşünceleri
ince zekâ esprileri ile çizgilere aktarmaktan ibarettir. Evrensel bir plastik dile sahip olan karikatür sembolik
anlatımıyla, insanların birbirlerini anlayabilecekleri ortak dil ve kodlara sahiptir.
Çeşitli objelerle, hatta oyuncaklarla yapılacak karikatür esprisi taşıyan fotoğraflarla, bir çeşit fotoğrafkarikatür denilebilecek bu çalışma öğrencilerde, yaratıcı düşünceleri ifade etme, espri üretme, problem çözme ve
iletişim becerilerini arttıracaktır.
Anahtar kelimeler: Sanat Eğitimi, Fotoğraf, Karikatür, Obje-art.

ABSTRACT
Today, taking pictures thanks to mobile phones and digital technology has become a work that everyone
can easily do. In addition to being a documentary, photography is the most important data shared on social
media. The photograph, which has an important place in the art world, is now in a special place in multi-media
and unified arts. As everyone is thought to be able to take photographs, there is little need for photography
education in educational institutions. However, since photography has a wide range of possibilities for creative
art activities, it is an art space that can be utilized at all levels of education and training, from primary education
to higher education.
Cartoon has been an effective form of expression and visual communication tool for more than a
hundred years. From the paintings that the first people draw on the cave walls, expressing their thoughts with the
line is one of the most important forms of expression and communication developed by humanity. Cartoon
consists of transferring the emotions and thoughts to the lines with fine wit. It has a universal plastic language
and it has a common language and code that people can understand each other.
This study, which can be called a kind of photo-cartoon with various objects and even cartoons which
are made with toys, will increase the ability of expressing creative thoughts, producing jokes, problem solving
and communication skills.
Keywords: Art Tutorial, Photography, Cartoon, Object-art.
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GİRİŞ
İnsanlar ilk çağlardan itibaren duygu ve düşüncelerini ifade etmek için sesli ya da görsel bir
dil kullanırlar. Zaman içerisinde yabancı diller doğarken biçim dili evrensel bir özellik te kazanmıştır.
İki boyutlu ve üç boyutlu biçim dili 19.yüzyılın sonunda fotoğraf ve hareketli fotoğraf olan video-film
teknolojileriyle yeni bir boyut kazanmıştır.
Fotoğraf makinaları ve filmlerinin herkesin kullanabileceği bir yaygınlık kazanmasından sonra
fotoğraf çekmek zamanla sıradan bir aktiviteye dönüşmüştür. Fotoğrafın belge ve belgesel mahiyeti
yanı sıra sanatsal bir alan olarak ta görülmesi, ona sanatsal ifade biçimi olarak yeni bir anlamlandırma
boyutu daha kazandırmıştır.
Fotoğraf çekmek günümüzde cep telefonları sayesinde çocukların bile kolayca yapabildikleri
bir etkinliktir. Fotoğraf, Facebook ve İnstegram gibi sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar
sayesinde, insanların gündelik hatta anlık yaşamlarını belgeledikleri ve sergiledikleri yeni bir iletişim
biçimine dönüşmüştür.
Herkesin kolayca fotoğraf çekebildiği bir zamanda fotoğraf eğitimi gereksiz görülebilir. Ancak
multidisiplin sanat dalları içerisinde özel bir yere sahip olan fotoğraf eğitimi, sanat eğitiminde yaratıcı
sanat etkinlikleri olarak değerlendirilebilir. Sanat tarihinde mağara resimleri ile başlayan çizgisel
anlatım insanlığın gelişiminde çok önem arz eder. Dinsel öğretilerin ikonografik anlatımından
günümüz soyut sanat biçimlerine kadar biçim dili iletişiminde önemini korumaya devam etmektedir.
Karikatür ise duygu ve düşüncelerini çizgilerle ifade etme sanatıdır. Binlerce yabancı dile
rağmen insanların çizgi dili ile anlaşabildikleri sanatsal ifade içerisinde karikatürün de evrensel bir dil
olduğu iddia edilebilir. Çizgi ile karikatürsel ifade gibi, fotoğraf tekniği ile de esprili, mizah veya ironi
yüklü düşünce ifade eden karikatüristik çalışmalar yapılabilir. Bir çeşit fotoğraf-karikatür
denilebilecek çeşitli objelerle karikatürsel fotoğraf çalışmaları, öğrencilerin yaratıcı düşünce
gelişimine katkı sağlayacak bir etkinlik olarak düşünülebilir. Öğrencilerin kendilerini ifade etme,
düşünce üretme, problem çözme ve iletişim becerileri bu tür yaratıcı etkinliklerle ön plana çıkarılabilir.
Bu çalışmada sanat eğitiminde fotoğraf ve karikatürün birlikte ele alındığı yaratıcı etkilerinin
incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla yapılacak etkinlikler bir çeşit “Fotokatür” olarak
adlandırılabilir. Bu amaçla öğrencilerinin yaratıcı düşünceler ortaya koyması açısından fotoğrafkarikatür birlikteliği ve bu çalışmanın olanakları ve katkıları incelenecektir.
Sanat Eğitimi
Geniş anlamıyla sanat eğitimi, sanatın, estetiğin, yaratıcılık ve psikomotor gelişim gibi
alanlarıyla insanların zihinsel ve duygusal eğitimini ve öğretimini kapsar. Dar anlamıyla da, görsel
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sanatlar eğitimini, sanat eseri inceleme, sanat tarihi ve sanatsal etkinliklerin uygulanmasıyla ilgilenir
(Kırışoğlu,2005,3).
Görsel sanatlar eğitimi, güzel sanatların tüm alanlarını ve uygulamalarını ifade eder. Ayrıca
sanat tarihi, estetik, müzecilik ve arkeoloji gibi bilimleri de içine alan yaratıcı sanatsal eğitim
etkinliklerini içerir. Öğrencilerin dış dünyası ile iç dünyası arasında doğru iletişim ve ilişki
kurabilmesi için sanatsal ifade biçimlerine ihtiyaçları vardır. Bilhassa çocukların duygusal ve zihinsel
gelişimleri için sanat eğitimi çok önemlidir. Bunun için daha etkin ve doğru yapılandırılmış, etkinlik
temelli, zenginleştirilmiş ve farklılaştırılmış bir görsel sanatlar eğitimi geliştirilmelidir. Dünyada her
alanda olduğu gibi sanat eğitimi alanında da sürekli bir gelişme gözlenmektedir. Gelişen teknoloji ile
birlikte dijital sanat imkânları sanat eğitimi içerisinde önemli bir yer almaya başlamaktadır. Bilgiye
ulaşmak çok kolaylaştığı gibi sanat görsellerine ulaşmak ta çok kolaylaşmıştır. Fotoğraf ve grafik gibi
alanlarda dijital gelişmeler artık herkesin sanatsal etkinlik üretmesine imkân tanır hale getirmiştir
(Ayaydın,2013,1).
Gelecekte sanat eğitiminde tasarım çalışmaları ağırlıkta olacaktır. Yaratıcı ve buluşçu
etkinlikler daha çok önem kazanacaktır. Bilgi depolayan öğretmen merkezli bir eğitim yerine
öğrencilerin, deneyerek ve yaşayarak öğrendikleri öğrenci merkezli bir eğitim uygulanması çok
önemlidir (Buyurgan,2007,29).
Fotoğraf
Antik çağlardan hatta ilk insanlardan beri resim sanatı doğayı ve üç boyutlu dünyayı iki
boyutlu görüntüye dönüştürmeye çalışmaktadır. Fotoğrafçılık, on dokuzuncu yüzyılın ikinci
yarısından itibaren bunu teknik imkânlarla saptamayı başarmıştır. Böylece ressamlar da doğayı taklit
etmekten kurtularak duygu ve düşüncelerini yansıtan modern arayışlara girme fırsatını bulmuşlardır
(Fazıl,1994,13).
Fotoğraf, devlet ve bürokrasi işlerinde bir belge olarak kullanıldığı gibi medya dünyasında
bilhassa basın ve reklamcılıkta çok yönlü olarak kullanılmaktadır. Ancak yine de estetik kaygı ile
fotoğraf çekenler bu alanı bir sanat disiplini içerisinde geliştirmeye çalışmaktadırlar. Fotoğraf, Joseph
Niepce’nin ilk çektiği, “bir kulübenin çatısı üzerindeki güvercin yuvası” görüntüsünden itibaren
günümüze kadar, renk ve biçim diliyle mesaj vermeye devam etmektedir. Bir iletişim ve sanat alanı
olarak fotoğraf, bilhassa tanıtım ve basın fotoğrafları ile çok güçlü mesajlar ve anlatımlar içerir.
Karikatür sanatında çizgi ile ifade edilen bir mesajı fotoğrafla ifade edebilmek te mümkündür. Belki
de bu, deneysel fotoğrafçılık içinde değerlendirilebilecek bir sanatsal anlatım şekli olabilir.
Deneysel fotoğraf gerçeği göründüğü gibi yansıtmak yerine, kişinin duygu ve düşüncelerinin
iki boyutlu düzleme yansıması olarak tanımlanabilir. Bu bağlamda fotoğrafçının duygu ve
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düşüncelerinin, deneyim ve yorum kabiliyetine göre fotoğrafik olanaklarla yeniden yorumlanmasıyla
deneysel fotoğraf ortaya çıkar. Deneysel fotoğrafta, fotoğrafçının yaratıcı bakış açısına bağlı olarak
pek çok farklı denemeler ortaya koyulabilir. Deneysel fotoğraf, fotoğraf sanatının diğer sanat
disiplinleriyle gerek teknolojik gerekse estetik olanaklarını kullanarak özgün ve sanatsal bir sonuca
ulaşması olarak ta düşünülebilir. Deneysel fotoğrafa dair bir başka görüş ise, fotoğraf görünen nesneyi
değil, kurgulanarak izleyiciye sunulan nesneyi tasvir eder (Ertan,2005,32-33).
Fotoğraf sanatının tarihsel gelişim sürecinde deneysel fotoğraf olarak ta tanımlanan yaratıcı
çalışmalar, fotoğrafı sadece görsel bir kopya olmaktan çıkartıp yaratıcı tasarımlara da olanak
tanımaktadır. 1970’lerden sonra pek çok sanatta olduğu gibi fotoğraf sanatında da farklı arayışlar içine
girilmiş ve sanatçılar deneysel ağırlıklı fotoğraflar çekmeye başlamışlardır. Bilhassa 2000 yılından
sonra bilgisayarların sağladığı dijital manipülasyon imkânı deneysel fotoğraflarda çığır açmıştır
(Yıldırım,2015,18).
Karikatür
Karikatür Altamira duvarlarındaki mağara resimleriyle başlayan ve günümüze kadar devam
eden çizgi ile iletişimin bir biçimidir. Duygu ve düşüncelerini çizgi, renk veya biçim ile ifade etmek
bütün görsel sanatların temelini oluşturur. Çizgi ve biçim ile bir mesajı iletmek, görselliğin estetik ve
sanatsal amacının ötesinde fonksiyonel bir hedef yüklenmesini de beraberinde getirir. Ancak grafik,
fotoğraf, sinema ve karikatür gibi sanat dallarında bu işlevsellik onların sanatsal ve estetik temellerini
sarsmaz. Belki de duygu ve düşünceleri zekice ifade etmenin yanı sıra estetik bir duygusallığı da
barındırmak anlatımı daha da güçlendirir.
Bazı sanatçılar Karikatür sanatını resmin ve çizginin şiiri olarak tanımlar. Duygu ve
düşüncenin dışavurumunun coşkun bir anlatımı olan karikatür, verilmek istenen bir mesajı, resmin
teferruatından kurtularak minimalist bir ifade ile sadece çizgi veya biçimle anlatmaktadır. Hatta bazen
seyircinin karikatürden anladığı mesaj, karikatüristin bile aklına gelmeyen anlamlar içerebilmektedir.
(Suroğlu,2005,150).
Karikatür genellikle mizah ve hiciv içerir. Bazen de içinde ironi ve kışkırtma barındırır.
Bilhassa yazılı ve görsel medya için minimalist bir anlatımla, güçlü mesajlar içerir. Karikatür, aslında
çizgi ve biçimler yoluyla ince espri veya mesaj yüklenen ve ifade eden bir resim türüdür. Zaten
kelimenin anlamı da İtalyanca yük ve yükleyici gibi anlamlara gelen “caricare” kelimelerinden gelir.
(http://www.konak.bel.tr/sayfa/nese-ve-karikatur-muzesi/hakkinda-146829, 01.11.2018).
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Karikatür Tadında Yaratıcı Fotoğraf

Karikatür tadında yaratıcı fotoğraf çalışmaları, karikatürün çizgi ve biçimlerle ifade ettiği
ince zekâ esprilerini, fotoğraf tekniği ve olanaklarıyla gerçekleştirmek olarak düşünülebilir. Aslında bu
çalışma “Fotokatür” olarak da adlandırılabilir. Türk Dil Kurumu sözlüklerinde ve Türkçe literatürde
yer almayan Fotokatür kelimesi, internette az da olsa deforme edilmiş fotoğraflar için
kullanılmaktadır. Fotoğraf ile karikatür esprileri çalışmak, fotoğraf sanatı disiplini içerisinde deneysel
fotoğraf çalışmaları olarak kabul edilebilir.
Karikatüristin çizgi ve boyayla yapmaya çalıştığı şey bu sefer fotoğraf tekniği imkanlarıyla
yapılmaktadır. Önemli olan anlatılmak istenen espri veya verilmek istenen mesajın fotoğraf karesinde
görsel olanaklarla ifade edilebilmesidir. Bunun için canlı figürler kullanılabileceği gibi çeşitli objeler
ve oyuncaklar da kullanılabilir. Photoshop gibi fotoğraflar üzerinde dijital manipülasyon sağlayan
programlarla üretilen karikatürize edilmiş fotoğraflar yapmak ta mümkündür. Hatta internete online
olarak yüklenen fotoğrafları deforme ederek karikatürize yapan programlar ve uygulamalar mevcuttur.
Ancak karikatürün taşıdığı ince espri ve mesajı fotoğrafla ifade etmek dijital deformasyonun da
ötesinde zekâ ve yaratıcılık işidir.
İlk ve orta öğretim öğrencileriyle hatta üniversite öğrencileriyle yapılan fotoğraf-karikatür
etkinliklerinde ortaya çıkan çalışmalar, her yaş grubunda yaratıcılığı geliştirmede çok etkili
olabileceğini göstermektedir. Çevre, insan hakları, şiddet, barış vs. gibi bir konularda beyin fırtınası
yapmak ve ortaya çıkan düşünceleri çizgiye veya objelerle fotoğrafa dönüştürmek sanat eğitiminde
yeniliklere açık beyinleri harekete geçirmektedir. Bu çalışmalarda objelerin yanı sıra ışık gölge, açık
koyu değer gibi tasarım ilkeleri ve plastik unsurlar da etkili olmaktadır.
Fotoğraf-Karikatür Çalışmasının Yaratıcı Etkileri
Yaratıcılık çok boyutlu bir düşünme ürünüdür. Yetenek ve zekâ kişilere göre değiştiği gibi
yaratıcılık ta bireysel olarak değişir. Öğrencilerin yaratıcılıklarının gelişimi, aile genlerine, büyüdüğü
ortama, yaşadığı çevrenin kültürüne ve aldığı eğitim ve öğretime göre farklılık gösterir. Bilimsel
olarak yaratıcılık, akıl yürütür, buluş yapma ve problem çözme olarak tanımlanır. Sanatsal yaratıcılıkta
da benzer ögeler olmakla birlikte, içten gelen bir özgün tasarım ve estetik değer yaratma artı olarak
sayılabilir (Kırışoğlu,2005,167).
Fotoğrafla karikatür etkinliklerinde öncelikle fikir gelişimi çok önemlidir. Çevrecilik, insan ve
hayvan hakları, savaş ve barış, sevgi ve dostluk, geçmişten ders almak ve geleceğe umutla bakmak
gibi sosyal mesajlar içeren konular bu tür etkinliklerde yeni ve yaratıcı fikirler geliştirmek için etkili
olabilir. Öğrencilerle öncelikli olarak, ele alınan konu hakkında beyin fırtınası etkinliği yapmak yararlı
olacaktır.
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Yaratıcı tasarımı geliştiren bu aşamada yeni ve özgün fikirler, ince espri ve zekice çözümler
ortaya çıkacaktır. Ortaya koyulan problem ile ilgili üretilen çözümler kaydedilerek içlerinden üç
boyutlu karikatürize edilebilecek olanlar seçilir. Daha sonra ise seçilen konunun üç boyutlu objelerle
çekimi için gerekli materyaller temin edilir ve fotoğraf çekilerek karikatür etkinliği tamamlanır.
Fotoğrafla karikatür etkinlikleri için çok özel araç ve gereçlere ihtiyaç yoktur. Herhangi bir
dijital fotoğraf makinası veya cep telefonu kamerası da bu işi gayet güzel görecektir. Üç boyutlu
görsel etkiler için de oyuncaklar çok uygun birer materyaldir. Burada en önemli unsur öğrencilerin
seçilen konuyu en iyi anlatacak düzenek fikrini geliştirmeleridir. Bu konuda öğretmenin öğrencilerin
hazır bulunuşluklarını iyi tespit etmesi ve onları beyin fırtınası için motive etmesi çok önemlidir.
Ayrıca öğrencilerin düşünce olarak sınırlandırılmaması ve her türlü ilginç ve çılgın fikirleri
çekinmeden söyleyebilmeleri konusunda cesaretlendirilmeleri gerekir (Soylu,2017,397-398).
SONUÇ
Karikatür ve Fotoğrafın teknik ve görsel imkânlarını kullanarak yapılan Fotoğraf karikatür
etkinliklerinde öğrencilerin duygu ve düşüncelerini çeşitli objeler ve materyallerle üç boyutlu ifade
edebilmeleri yaratıcı sanat etkinlikleri gelişimi açısından olumlu sonuçlar vermektedir.
Fotokatür olarak adlandırılabilen bu etkinlikler öğrencilerin sıra dışı düşünme ve üretme
becerilerini geliştirmektedir. Zaten beyin fırtınası yöntemiyle yapılan her etkinlik sıra dışı düşünce
üretimlerine olanak tanımaktadır. Bu çalışmalar ile öğrencilerde hem estetik ve sanatsal gelişim hem
de düşünce, mizah ve ironi gibi kavramlarda bir gelişme görülmektedir.
Sanat çalışmalarında uygulama ve psikomotor gelişme yanında teorik ve bilişsel olarak ta
gelişmenin çok önemli olduğu görülmektedir. Bu etkinlikte, fotoğrafın teknik imkânlarını zorlamak,
ışık ve karanlığın etkisi, üç boyutlu tasarım ve çeşitli materyalleri amacı dışında kullanmak gibi çok
farklı disiplin alanlarında etkin olma durumu gerçekleşmektedir.
Fotokatür etkinlikleri için çok özel kamera ve objektifler kullanmaya gereksinim yoktur.
Gelişen cep telefonları ve fotoğraf programları sayesinde artık fotoğraf çekebilmek ve fotoğraflar
üzerinde düzenleme yapmak hiç problem değildir. Bu etkinlikler için pahalı araç ve gereçlere ya da
zor bulunan materyallere gerek kalmadan, atık maddeler, ambalajlar, oyuncak parçaları ve plastik
biçimlendirmeye uygun oyun hamurları kullanarak her türlü üç boyutlu materyal üretilip
kullanılabilmektedir.
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STEM UYGULAMALARININ ÖĞRENCİLERİN MOTİVASYONLARINA OLAN
ETKİSİNİN İNCELENMESİ
INVESTIGATING THE EFFECTS OF STEM APPLICATIONS ON THE STUDENTS
'MOTIVATIONS

İbrahim ERDOĞAN, Seda ALTAŞ, Serap BİTİN
Prof. Dr., Muş Alparslan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Fen
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ÖZET
Bu çalışma kapsamında bir dönem boyunca dördüncü sınıf öğrencilerine STEM eğitim etkinlikleri
uygulanmış ve bu uygulamaların dördüncü sınıf öğrencilerinin motivasyonlarına olan etkisi incelenmiştir. Bu
araştırma sosyoekonomik düzeyi düşük düzeydeki öğrencilerin bulunduğu, taşımalı eğitimin verildiği taşrada yer
alan bir devlet okulunda yürütülmüştür. Araştırmanın örneklemini çalışmaya gönüllü katılan dördüncü sınıf
öğrencileri oluşturmaktadır. STEM Eğitim etkinlikleri 2017-2018 eğitim-öğretim yılının güz döneminde 22
öğrencinin gönüllü katılımıyla gerçekleştirilmiştir. STEM eğitim etkinlikleri fiziki etkinlikler dersinde
uygulanmıştır. Bu çalışma kapsamında elde edilen veriler nitel araştırma yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir.
Bir dönem boyunca STEM eğitim etkinlikleri süresince öğrenciler gözlemlenmiş, öğretmen ve öğrencilerle
görüşmeler yapılmıştır. Elde edilen veriler sonucunda STEM Eğitim uygulamalarının öğrencilerin derslere olan
ilgi ve motivasyonlarını ve derse katılımlarını arttırdığı tespit edilmiştir. Ayrıca bu araştırmada öğrencilerin bu
süreçte motivasyonlarının ve derse olan katılımlarının sonucunda özgüvenlerinin ve hayal güçlerinin de gelişim
gösterdiği belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: STEM Eğitimi, Motivasyon, Özgüven, Hayal gücü

ABSTRACT
In this study, STEM training activities were applied to fourth grade students during one semester and
the effects of these applications on the motivation of fourth grade students were examined. This research was
conducted in a public school located in the country where there were students with low socio-economical status
and mobile teaching was provided. The sample of the research is composed of fourth grade students voluntarily
participating in the study. STEM training activities were held with the participation of 22 volunteer students
during the fall semester of the 2017-2018 academic year. STEM training activities have been carried out in
physical activities class. The data obtained in this study were analyzed using qualitative research method. During
the semester, students were observed during the STEM training activities and interviews were held with teachers
and students. As a result of the obtained data, it was determined that STEM training practices increased the
interest and motivation of the students and their participation in the classes. In addition, it was determined that as
a result of students’ motivation and participation in classes, their self-esteem and imagination have improved
also.
Key Words: STEM Education, motivation, self-esteem, imagination
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GİRİŞ
Bilgi ve teknoloji çağı olarak adlandırılan bu dönemde, gelecek nesillerin yaşayacakları zaman
bizim şu anki yaşadığımız zamandan teknolojinin kullanılması bilginin oluşturulması açısından çok
daha farklı olacağı düşünülmektedir. Bilimsel bilginin, teknolojinin gün geçtikçe hız kazanması bu
durumu kaçınılmaz yapacaktır. Bu yüzden geleceğe yön verecek olan öğrencilerin üretken, eleştirel ve
yansıtıcı düşünebilen, problemleri çözebilen alternatif çözüm önerileri üretebilen yeterliliklere sahip
olacak şekilde yetiştirilmeleri gerekmektedir. Günümüz bireylerinden beklenen bu becerilerin
kazandırılmasında STEM eğitiminin önemli bir yeri vardır. Çünkü STEM eğitimi öğrencilerin
ilgileriyle, deneyimleriyle şekillenen ve öğrencilerin başarılarını, anlamlı öğrenmelerini sağlayan bir
eğitim yaklaşımı olarak ele alınmaktadır (Barakos vd., 2012; Yamak vd., 2014; Çorlu, 2014; Yıldırım
ve Selvi, 2017). Yani STEM eğitimi bu becerileri geliştirmekte ve bireyleri gelişen, değişen
teknolojik, bilimsel süreçlere hazırlamaktadır.
Öğrencilerin anlamlı öğrenmelerinde ve akademik başarılarında öğrencilerin motivasyonları
da önemli bir yere sahiptir. Motivasyon, öğrencilerdeki ilgiyi, isteği arttırarak başarma hedefine
odaklar. Bu yönüyle de öğrencilerin akademik başarılarının anahtarı rolünü üstlenir (Sanacore, 2008).
Çünkü motivasyonu yüksek olan bireylerin öğrenme istekleri de üst seviyelerde yer alır (Senemoğlu,
2007). Yeterince motive olmamış bireyler öğrenmeye hazır duruma gelmemiş demektir (Sanacore,
2008). Bu nedenlerden dolayı motivasyon öğrencilerin anlamlı öğrenmelerini, başarılarını arttırmada
en önemli faktörlerden bir tanesidir (Yılmaz ve Çavaş, 2007). Yani kısaca motivasyon öğrencilerin
öğrenme ortamlarında sıkı çalışmalarına, hedefler belirlemelerine, ilgilerinin, isteklerinin ve akademik
başarılarının artmasına etki ederek öğrencilerin gelişimlerini desteklemekte, potansiyellerinin farkına
varmalarına ve bu potansiyelleri etkili şekilde kullanmalarına katkı sağlamaktadır (Eggen ve Kauchak,
2001). Motivasyonu araştırmacılar tarif ederlerken farklı tanımlamalar getirdikleri görülmektedir.
Fakat genel anlamda motivasyon bireylerin yaptığı işlerden keyif alması, yaptıklarını ilginç bulması
olarak ifade edilmektedir (Geri, 2013; Gömleksiz ve Serhatlıoğlu, 2013; Ergin ve Karataş, 2018). Bu
konu ile ilgili yapılan çalışmalarda araştırmacılar motivasyona sahip bireylerin enerjilerini
karşılaştıkları problemleri çözmek, bunlara üretken çözümler bulabilmek amacıyla kullandıklarını
tespit etmişlerdir. Ayrıca bireylerin süreçte farklı stratejiler kullandıklarını ve daha yüksek performans
sergiledikleri sonucuna ulaşmışlardır (Gürdoğan, 2012; Karagüven, 2012; Ergin ve Karataş, 2018).
Buradan anlaşılacağı üzere anlamlı ve kalıcı öğrenmelerin sağlanabilmesi için bireylerin
motivasyonları göz önünde bulundurulmalıdır. STEM eğitiminin etkili bir şekilde uygulandığı
öğrenme ortamlarında STEM eğitimi uygulamalarının öğrencilerin derse karşı ilgi ve isteğinde artış
olup olmadığı kısaca motivasyonlarındaki değişiklikler araştırılmıştır.
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YÖNTEM
Araştırma Modeli
Yapılan çalışmada 4. Sınıf öğrencilerinin STEM etkinlikleri sonrasında derse olan
motivasyonlarının belirlenmesi amacıyla nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseni esas
alınmıştır. Yıldırım ve Şimşek’e (2011) göre durum çalışması, bir duruma ilişkin bireylerin, olayların,
süreçlerin vb. durumların bütüncül bir bakış açısıyla incelenmesini gerektirir. Ayrıca bu etkenlerin var
olan durumdan nasıl etkilendikleri ve durumu nasıl etkiledikleri üzerinde odaklanılır. Bu yüzden bu
araştırma kapsamında dördüncü sınıf öğrencilerinin STEM etkililiklerinin motivasyon üzerindeki
etkisi araştırılmak amacıyla bu yöntem tercih edilmiştir.
Çalışma Grubu
Çalışmanın yapılacağı grubun belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemleri arasında yer alan
ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Bu örnekleme yönteminde çalışma grubunda yer alacak
bireyler için önceden bazı ölçütler belirtilmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2011). Bu araştırmada yer
alan bireylerin seçiminde üç tane ölçüt belirlenmiştir. Bu ölçütler öncelikli olarak araştırmacıların
kolay ulaşabileceği bir okulda yapılması, öğrencilerin ilköğretim dördüncü sınıf düzeyinde olması ve
gönüllü katılım ölçüt olarak önceden belirlenmiştir. Araştırma 2017-2018 eğitim-öğretim yılının güz
döneminde sosyoekonomik düzeyi düşük düzeydeki bir devlet okulunda yapılmıştır.
Verilerin Toplanması
Bir yarıyıl süresince yapılan STEM uygulamaları esnasında öğrenciler 4-5 kişilik gruplara
ayrılarak öğrencilerin işbirliği içerisinde çalışabilecekleri ortam oluşturulmuştur. Bu aşamada
öğrenciler iki araştırmacı tarafından dönem boyunca gözlemlenmişlerdir. Ayrıca konu ile ilgili olarak
öğrencilerle dönemin başında ve sonunda yapılandırılmamış görüşmeler yapılmıştır. Burada
yapılandırılmamış görüşmenin seçilmesindeki amaç öğrencilerin hem yaşları göz önünde
bulundurulması hem de öğrencilerin sorulan sorular karşısında kendilerini rahat hissetmeleri
amaçlanmıştır. Bunun sonucunda öğrencilerin kendilerini daha iyi ifade ettikleri düşünülmektedir. Bu
çalışma kapsamında sınıf öğretmeni ile de öğrencilerin motivasyonlarına ve derse katılımlarına
yönelik olarak görüşmeler gerçekleştirilmiştir.
Uygulama
STEM uygulamaları hazırlanırken araştırmacılar tarafından STEM eğitimi, matematik ve fen
bilgisi literatürleri incelenmiştir. Bu bilgiler doğrultusunda araştırmacılar tarafından STEM
uygulamaları tasarlanmıştır. STEM uygulamalarının tasarlanması aşamasında 4. Sınıf ders müfredatı
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öğrencilerin seviyeleri ve literatür incelemeleri dikkate alınmıştır. Bu çalışma kapsamında hazırlanan
STEM etkinlikleri bir dönem boyuna Fiziki Etkinlikler dersinde uygulanmıştır.
Verilerin Analizi
Yapılan araştırma kapsamında elde edilmiş olan veriler nitel araştırma yöntem ve teknikleri
kullanılarak analiz edilmiştir. Bu çalışmada öğrenciler STEM uygulamaları süresince iki araştırmacı
tarafından gözlemlenmiş ve alan notları alınmıştır. Bu alan notları daha sonra iki araştırmacı
tarafından karşılaştırılarak kullanılmıştır. Çalışmada ayrıca her STEM uygulamasından sonra
öğrencilerle ve sınıftan sorumlu olan öğretmenle görüşmeler yapılmıştır. Bu görüşmelerde öğrencilere
çok fazla soru yönlendirilmemiştir. Daha çok öğrencilerin kendilerini, yapmış oldukları ürünleri,
süreci anlatmalarına fırsatlar verilmiştir. Elde edilen veriler araştırmacılar tarafından karşılaştırılarak
problem durumunu en iyi açıklayacak şekilde temalar oluşturulmuş ve betimsel analiz yöntemi
kullanılarak analiz edilmiştir.
BULGULAR
Bu çalışma sonucunda dördüncü sınıf öğrencileriyle yapılan STEM uygulamalarının
öğrencilerin motivasyonlarını arttırdığı görülmüştür. Bunun sonucunda öğrencilerin derse olan
ilgilerinde, isteklerinde, derse olan katılımlarında fark edilir derecede artışın olduğu araştırmacılar
tarafından hem gözlemlenmiş hem de sınıf öğretmeni ile yapılan görüşmelerden elde edilen veri
sonuçlarına yansımıştır. Örneğin; öğrenciler ilk haftalardaki STEM uygulamalarında derse adapte
olma ve etkinlikleri yapma konusunda çok fazla zorlanmalarına rağmen ilerleyen haftalarda sürekli ve
kademeli olarak bu alanlarda gelişim gösterdikleri görülmüştür. Bu gelişim öğrencilerin STEM
uygulamalarını derse karşı motivasyonlarını ve daha fazla etkinlik yapılma isteğini artmıştır.
Öğrenciler verilen STEM uygulamalarını yapabildiklerini gördükçe, sürece uyum sağladıkça daha
fazla keyif almaya, yapmış oldukları tasarımlara daha fazla vakit harcamaya başlamışlardır.
A: “Öğretmenim haftada iki defa yapıyoruz. Lütfen daha çok gelin…”
B: “Ben bir şeyleri başarmayı, üretmeyi çok seviyorum. O yüzden bu dersi çok seviyorum.
Öğretmenim ne olur daha çok etkinlik yapalım..”
Öğrencilerin okul dışında da STEM etkinliğine dair ne yapabiliriz şeklinde düşüncelerde
bulundukları, ellerine aldıkları malzemelerle verilen uygulamalarda kullanabilir miyiz düşüncesi
içerisinde oldukları, evlerindeki malzemelerle uygulamalarını şekillendirdikleri görülmüştür. Örneğin;
grubun bir tanesi köprü görevinde evlerinde bulunan çöp şiş çubuğu ve çamaşır mandallarından
yararlanarak köprülerini tasarladıkları, başka bir grubun ise dil çubuklarını kullanarak köprü
tasarladıkları görülmüştür. Diğer bir etkinlikte ise öğrencilerden olası bir kaza anında çevreye ve
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içinde bulunan kişilere en az hasarı verecek araba tasarlamaları istenmiştir. Öğrencilerden bir tanesi bu
konu hakkında;
D: “Öğretmenim evde dondurma kutusu, biberon kutusu vardı. Okula getirdim arkadaşlarımla
düşünerek biberon kutusu hafif olduğu için ona karar verdik.”
Öğrencilerle yapılan görüşmelerde öğrenciler boş zamanlarını da değerlendirme aşamasında
daha dikkatli davrandıklarını ve verimli kullandıklarını belirten ifadelerde bulunmuşlardır.
“Öğretmenim bu etkinlikler sayesinde artık akşamları evde televizyon izlemiyorum. Ya kitap okuyorum
ya da elime bir kâğıt alıyorum bununla neler yapabilirim diye düşünüyorum.”
STEM eğitimi uygulamaları öğrencilerin derse karşı olan motivasyonlarını olumlu yönde
geliştirmiş ve öğrencilerin okula devamını ve derse katılımını arttırmıştır. Öğrenciler dersleri kaçırmak
istememişler ve istekli bir şekilde derslere katılım sağlamışlardır. Bu durumlar çeşitli şekillerde
öğrencilerin davranışlarına yansımıştır. Örneğin; bir öğrenci velisi ile dersten sorumlu öğretmen
arasında geçen diyaloglardan da fark edilmektedir.
Veli; “Hocam bugün “E öğrencisi” hastaydı. Doktora götürmek istedim ama ben bugün
hastaneye gitmem. Biz bugün okulda araba yapacağız dedi. Hastaneye götüremedim.”
Buna benzer başka bir diyalogda öğrencilerden bir tanesi rahatsızlığından dolayı şehir dışına
tedaviye gideceği velisi tarafından dersten sorumlu öğretmene önceden bildirilmiştir. Dersten önce
dersten sorumlu öğretmen ile araştırmacılardan bir tanesi öğrenciler hakkında sohbet etmişlerdir. Bu
sohbet

esnasında

öğretmen

“öğrencilerden

bir

tanesini

belirterek

bugün

derse

katılım

sağlayamayacak babası aradı izin aldı. Sağlık problemi için şehir dışına çıkacaklarını söyledi.”
Şeklinde araştırmacıya bildirmiştir. Fakat araştırmacılar derse girdiklerinde öğretmenin bahsettiği
öğrencinin derste olduğunu görmüşlerdir. Bunun üzerine ders esnasında öğrenciye sohbet havasında
şehir dışına çıkıp çıkmadığı konusunda sorular yönlendirilmiştir. Öğrenci evet öğretmenim
“Ankara’ya gittik gece 2:30-3:00 gibi geldik” şeklinde cevap vermiştir. Bunun üzerine araştırmacı
bugün okula gelmeseydin keşke dinlenseydin sözü üzerine öğrencinin “öğretmenim bugün uygulama
günü bugünü kaçırır mıyım” şeklindeki cevabı öğrencilerin bu süreçten zevk aldıklarını, bu sürece
severek katılım gösterdiklerinin, derse karşı ilgi, istek ve motivasyonlarının yüksek olduğunu
göstermektedir.
SONUÇ VE TARTIŞMA
Yapılan çalışma sonucunda öğrencilerin STEM uygulamalarına dair işlenen derslerden
memnun oldukları, bu derse severek, isteyerek katılım sağladığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu bağlamda
öğrencilerin hem okula devam durumlarında hem de derse katılımlarında artışın olduğu görülmüştür.
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Öğrencilerin STEM uygulamalarına olan ilgi, istek ve motivasyonları onların boş zamanlarını
değerlendirme şekillerini de etkilemiştir. Ders dışında da STEM uygulamalarına dönük araştırmalar
yaptıkları, uygulamalarına dair farklı alternatif malzemeler kullanmaya çalıştıkları görülmüştür. Alan
yazın incelemesi sonucunda yapılan bu çalışmanın başka çalışma bulgularıyla da paralellik gösterdiği
görülmektedir. Örneğin; Altaş (2018) yapmış olduğu çalışmasında STEM uygulamalarının
öğrencilerin problem çözme ve alternatif çözüm önerileri üretme becerilerinin, motivasyonlarının, ilgi
ve isteğin ders dışında da devam ettiği sonucuna ulaşmıştır. Aynı şekilde Karışan ve Yurdakul (2017)
yapmış oldukları çalışmalarında öğrencilerin STEM uygulamalarını zevkli buldukları, özgün çözüm
önerileri getirebildikleri sonucuna ulaşmışlardır. Bu durum öğrencilerin hem hayal güçlerini
kullanmalarına hem alternatif yollar düşünmelerine neden olmaktadır. Dolayısıyla STEM
uygulamaları sonucunda yüksek motivasyona sahip olan öğrencilerin 21. yüzyıl becerilerinden
eleştirel düşünme, üretkenlik, problem çözme, alternatif yollar bulma gibi becerilerinin de gelişim
gösterdiği görülmüştür. Örneğin; problemlerini en iyi şekilde çözmek amacıyla geliştirmiş oldukları
farklı çözüm önerilerinden birini seçmeleri de süreçte karar verme becerilerinin gelişmesine zemin
hazırlamaktadır. Bu durum alan yazınla da benzerlik göstermektedir. Örneğin; Akdağ ve Güneş (2017)
yapmış oldukları çalışmalarında STEM etkinliklerinin öğrencilerin motivasyonlarına, öğrenme
düzeylerine, Erdoğan ve Çiftçi (2017) ise 21. Yüzyıl becerilerine katkı sağladığı sonucuna
ulaşmışlardır.
Yapılan çalışmada öğrencilerin STEM eğitimi dâhilinde hazırlanmış olan uygulamalarda ilk
haftadan sonraki haftaya doğru hem bu uygulamaları gerçekleştirme becerilerinde hem de derse olan
motivasyonlarında artışın olduğu görülmüştür (Baran vd., 2015; Bozkurt Altan vd., 2016; Altaş,
2018).
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ÖZET
Bu çalışmada STEM eğitimi etkinliklerinin ilkokul öğrencilerinin mühendislik algılarına olan etkisi
incelenmiştir. Araştırma 2017-2018 eğitim-öğretim yılının güz döneminde sosyoekonomik düzeyi düşük
düzeydeki öğrencilerin bulunduğu, taşımalı eğitim veren taşradaki bir devlet okulunda yapılmıştır. Bu çalışmaya
4. Sınıfa devam etmekte olan 22 öğrenci ve onların fen ve teknoloji öğretmeni gönüllü olarak katılmıştır. Güz
dönemi boyunca araştırmacılar ve dersin sorumlu öğretmeni tarafından önceden hazırlanan STEM etkinlikleri
öğrencilere uygulanmıştır. Ayrıca bu süreçte öğrencilerin seviyesi göz önünde bulundurularak araştırmacılar
tarafından mühendisliğe dair kısa kısa bilgiler verilmiş ve videolar izletilmiştir. Çalışmada veri toplama aracı
olarak nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Bu kapsamda öğrencilerin mühendislik algılarını açığa
çıkarabilmek amacıyla dönemin başında ve sonunda öğrencilerden mühendislik mesleğine dair bildiklerini
resmetmeleri istenmiştir. Dönemin başında ve sonunda öğrencilerin yapmış oldukları resimler, cinsiyet ve
mühendislik alanları göz önünde bulundurularak analiz edilmiştir. Bu analizlerde öğrencilerin mühendislik
mesleğine dair algıları tespit edilmeye çalışılmıştır. Dönem boyunca uygulanan STEM etkinliklerinin
öğrencilerin mühendislik bilgilerinin ve bunun sonucunda da mühendislik algılarını olumlu yönde geliştirdiği
tespit edilmiştir. Uygulama öncesindeki çizimlerde öğrencilerin mühendislik meslek alanlarını hakkında bilgileri
sınırlı iken dönem sonunda mühendislik meslek alanlarını hakkında bilgilerinde fark edilir biçimde ilerleme
kaydettikleri tespit edilmiştir. Ayrıca dönem başındaki çizimlerinde mühendislik mesleği ile ilgili sade, fazla
ayrıntıya girmeyen tek cinsiyetli resimler çizerlerken dönem sonunda belirttikleri mühendislik mesleğinin
özelliklerini belirten daha fazla ayrıntıya giren ve cinsiyet farklılıklarına yer veren resimler çizmişlerdir.
Anahtar Kelimeler: STEM Eğitimi, Mühendislik, Algı

ABSTRACT
In this study, the effects of STEM training activities on the engineering perceptions of elementary
school students have been examined. This research was conducted in the fall semester of 2017-2018 academic
year, in a public school located in the country where there were students with low socio-economical status and
mobile teaching was provided. 22 students attending the 4th class and their science and technology teacher
participated voluntarily in this study. During the fall semester, STEM activities previously prepared by the
researchers and the teacher responsible for the course have been out to the students. Also, in this process, the
researchers gave brief information about the engineering and the videos were watched considering the levels of
the students. Qualitative research method has been used as data collection tool in the study. In this context,
students are asked to demonstrate their knowledge of the engineering profession at the beginning and end of the
semester in order to expose the engineering perceptions. At the beginning and end of the semester, the pictures
of the students have been analyzed by taking gender and engineering areas into account. In these analyzes,
students' perceptions of the engineering profession have been tried to be determined. It has been determined that
the STEM activities applied during the semester have improved the students' engineering knowledge and,

621

X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Nevşehir / 2018

consequently, the engineering perceptions in a positive way. At the beginning of the application it has been
determined that while the knowledge about the engineering professions of the students was limited in the
drawings, it has noticeably improved on their knowledge about the engineering profession areas at the end of the
semester. In addition, in their drawings at the beginning of the semester, only simple, non-exhaustive
illustrations of the engineering profession were drawn by the authors at the end of the semester, giving more
specifics to the specifications of the engineering profession that they specified and showing gender differences.
Keys Words: STEM Education, Engineering, Perception

GİRİŞ
Bulunduğumuz yüzyılda bilimsel, sosyal, kültürel ve teknolojik gelişmeler gün geçtikçe hız
kazanmaktadır. Ülkelerin birbirleriyle rekabet edebilmeleri bu gelişmelere ayak uydurabilecek bireyler
yetiştirmeleriyle mümkün olacaktır. Bu yüzden bu gelişmelerin etkilediği alanlardan bir tanesi de
ülkelerin eğitim sistemleri olmuştur. Artık eğitimde araştıran, sorgulayan, problem çözen, girişimcilik
gibi özelliklerin yanında 21.yy becerilerinin geliştirilmesine olanak veren yeni yaklaşımlarda
müfredatlara eklenmeye başlanmıştır (NRC, 2012; MEB, 2016; MEB, 2017; MEB, 2018). Bu
yaklaşımlardan bir tanesi de STEM eğitimi yaklaşımıdır. Alan yazın incelendiğinde STEM’ in
tanımında küçük farklılıklar olsa da araştırmacılar genel olarak fen, teknoloji, mühendislik ve
matematiğin baş harflerinin bir araya gelmesiyle oluştuğunu belirtmektedirler (Breckler, 2007;
Gonzalez, H. B. ve Kueenzi, 2012). STEM eğitimi ise bu dört disiplinin entegrasyonunu amaçlayan,
eğitimin kalitesini artırarak öğrencilerin merkeze alınmasını yani yaparak yaşayarak öğrenmelerini,
21.yy becerilerinin gelişmesini sağlayan ve öğrencileri bu alanlara yönlendiren ve bu alanlara yönelik
öğrencilerin kariyer düşüncelerini geliştiren bir yaklaşım olarak ele alınmaktadır (Bybee, 2010;
Barakos, Lujian ve Strang, 2012; Çorlu, 2014; Yıldırım ve Altun, 2015; Honey vd., 2014; MEB, 2016;
Yıldırım, 2016; Karışan ve Yurdakul, 2017; Erdoğan ve Çiftçi, 2017). Öğrenciler üzerindeki olumlu
etkilerinden dolayı tüm dünya da ve ülkemizde STEM eğitimine olan ilgi artmıştır. Bu kapsamda ilk
önce MEB tarafından 2016 yılı içerisinde STEM Eğitim Raporunun yayınlanmış daha sonra ise 2017
ve 2018 yılında güncellenen fen bilimleri dersi öğretim programlarında STEM eğitimine daha fazla
yer verilmiştir(MEB, 2016; MEB, 2017; MEB, 2018).
“…Okullardaki Fen Laboratuvarları STEM eğitimine uygun biçimde yeniden düzenlenmeli ve
okullara STEM eğitimi öğretim programlarına uygun ders materyalleri sağlanmalıdır.” (MEB, 2016;
ss: 42)
“…fen bilimlerinin, matematik, teknoloji ve mühendislikle bütünleştirilmesi sağlanarak
öğrencilerin problemlere disiplinler arası bakış açısıyla bakması hedeflenir.”(MEB, 2018; ss: 10)
STEM eğitiminin gerekliliği konusunda iş ve eğitim camiasının fikir birliği içerisinde
oldukları görülmektedir. Özellikle bu fikir birliği STEM eğitiminin erken yaşlardan itibaren verilmesi
gerekliliği şeklinde karşımıza çıkmaktadır (NRC, 2011; MEB, 2016). Erken dönemde verilecek olan
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STEM eğitimi öğrencilerin bu alanlara karşı doğru algı geliştirmelerine yardımcı olacaktır. Çünkü
öğrencilerin küçük yaşlardan itibaren STEM alanlarına karşı yanlış inançlar geliştirdikleri çalışma
sonuçlarına yansımıştır (Oware vd., 2007; Fralick vd., 2009; Katahi vd., 2009; Claymier, 2014; Honey
vd., 2014; Altaş, 2018). STEM alanlarından birisi olan mühendislik konusunda genel olarak önemli
derecede yanlış algılamaların olduğu görülmektedir. Örneğin; mühendisliğin erkek mesleği olduğu,
sadece inşaat yapan, sürekli arazi çalışmaları yapan, tamir yapan kişilere mühendis dendiği, kız
öğrencilerin bu alanlarda akademik olarak yetersiz oldukları gibi gerçeğe aykırı algılar mevcuttur
(Cunnignham vd., 2005; Fralick vd., 2009; Honey vd., 2014; Freeman vd., 2015; Selanik-Ay ve
Emeksever, 2016; Koyunlu-Ünlü ve Dökme, 2017; Altaş, 2018). Bu olumsuz algıların öğrencilerin
kariyer düşüncelerini de olumsuz yönde etkilediği STEM alanlarında ki kariyer yapma düşüncelerini
azalttığı araştırma sonuçlarına yansımıştır (Beede vd., 2011; Okay, 2013).
Ülkemizde son yıllarda STEM eğitimine dair birçok çalışma yapıldığı görülmektedir. Bu
çalışmalara bakıldığında genel olarak 21. yy becerileri, işbirlikli çalışma, problem çözme becerileri,
STEM eğitimine karşı tutum, akademik başarı üzerine yapılan çalışmalar oldukları görülmektedir
(Çorlu ve Aydın, 2016; Gökbayrak ve Karışan, 2017; Yasak, 2017; Erdoğan ve Çiftçi, 2017). STEM
eğitiminin mühendislik algısına dair yapılan araştırmalar ise sınırlı sayıda olup genellikle ortaokul
öğrencileri üzerinde yapılmıştır (Gülhan ve Şahin, 2016; Koyunlu-Ünlü ve Dökme, 2017). Bu
araştırmada da STEM uygulamalarının 4. Sınıf öğrencilerinin mühendislik algılarına etkisi
araştırılmıştır. Bu doğrultuda aşağıdaki alt problemlere cevaplar aranmıştır.
1) STEM etkinlikleri 4. Sınıf öğrencilerinin mühendislik mesleğine dair toplumsal
algılarında değişikliğe neden olmakta mıdır?
2) STEM etkinliklerinin 4. Sınıf öğrencilerinin çizdikleri resimlerde mühendislerin
çalışmalarına ve çalışma alanlarına dair algılarında farklılıklara neden olmakta mıdır?
YÖNTEM
Araştırma Modeli
Bu çalışma kapsamında nitel araştırma yöntemlerinden durum (örnek olay) çalışması
kullanılmıştır. Durum çalışmaları sınıf ortamında, mahallede veya örgüt gibi doğal ortamı içerisinde
gerçekleştirilir ve konu hakkında derinlemesine bilgi sağlamak amaçlanır. Bu aşamada birçok veri
kaynağı kullanılabilir (Yıldırım ve Şimşek, 2011). Araştırma kapsamında öğrencilerden elde edilen
dokümanlardan yararlanılmıştır.
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Çalışma Grubu
Çalışmanın araştırma grubunun belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt
örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Bu örnekleme yönteminde katılımcıların örnekleme dâhil edilmesi
için önceden belirlenen bazı ölçütleri karşılaması gerektiği belirtilmektedir (Yıldırım ve Şimşek,
2011). Bu bağlamda yapılan araştırmada öğrencilerin 4. Sınıf öğrencisi olmaları, öğrencilerin gönüllü
katılım sağlamaları ve araştırmacıların kolay ulaşabileceği bir okulda yapılması ölçüt olarak
belirlenmiştir. Araştırma 2017-2018 eğitim-öğretim yılının güz döneminde sosyoekonomik düzeyi
düşük düzeydeki öğrencilerin bulunduğu, taşımalı eğitim veren bir devlet okulunda yapılmıştır.
Çalışmaya 4. Sınıfa devam etmekte olan 22 öğrenci ve dersin fen ve teknoloji öğretmeni gönüllü
olarak katılmıştır.
Verilerin Toplanması
STEM etkinlikleri süresince öğrenciler 4-5 kişilik gruplar halinde çalışmışlardır. Araştırmanın
başında öğrencilere A4 kâğıtları dağıtılmış ve mühendisliğe dair akıllarına ne geliyorsa onları
resmetmeleri istenmiştir. Daha sonra dönem boyunca STEM etkinlikleri uygulatılmıştır. Dönemin
sonunda öğrencilere yine A4 kâğıtları dağıtılmış öğrencilerden yine dönemin başındaki gibi
mühendisliğe dair akıllarına ne geliyorsa onları resmetmeleri istenmiş ve veriler bu şekilde elde
edilmiştir.
Uygulama
STEM etkinlikleri hazırlanırken STEM eğitimi alan yazını ve fen bilimleri ile matematik
müfredatları incelendikten sonra etkinlikler tasarlanmıştır. Uygulamalarda fen bilimleri 4. Sınıf
müfredatı referans alınmış ve

işlenen konulara uygun olarak STEM etkinlikleri hazırlanmıştır.

Haftalık ders planı dikkate alınarak Fiziki Etkinlikler dersinde STEM etkinlikleri sınıfta öğrencilerle
birlikte uygulanmıştır. Öğrencilerin çoğunun mühendislikle ilgili fazla bilgiye sahip olmamaları
sosyoekonomik durumlarının zayıf olması ve kitap internet gibi bilgi kaynaklarına ulaşma
imkânlarının sınırlı olması nedeniyle araştırmacılar tarafından mühendisliğe dair öğrencilerin algılarını
çok fazla değiştirmeyeceği düşünülen ve seviyelerine uygun bazı videolar izletilmiş ve dönemin
başında mühendislik tasarım süreci hakkında öğrencilere ön bilgi verilmiştir.
Her STEM etkinliği sonunda öğrencilerden yapmış oldukları ürünü tanıtmaları, neyi, niçin
kullandıklarını belirtmeleri istenmiştir. STEM etkinliği sonunda geliştirilen ürünler önce grup
içerisinde değerlendirilmiş daha sonra ise diğer grupların değerlendirmelerine sunulmuştur.
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Verilerin Analizi
Araştırma kapsamında öğrencilerden dönemin başında ve sonunda toplanan veriler toplumsal
cinsiyet algıları, mühendislerin çalışmaları ve çalışma alanları temalarına göre gruplandırılmıştır. Daha
sonra dönemin başındaki ve sonundaki çizilen resimler arasındaki değişiklikler analiz edilmiştir.
BULGULAR
STEM Etkinliklerinin Mühendisliğe Dair Toplumsal Algılarına Yönelik Elde Edilen
Bulgular
Dördüncü sınıf öğrencilerinin mühendislik algılarını belirlemek amacıyla dönemin başında ve
sonunda öğrencilere A4 kâğıtları dağıtılmış ve bu A4 kâğıtlarına hayallerindeki mühendisi ya da
mühendis denildiğinde akıllarına ne geliyorsa resmetmeleri istenmiştir. Dönemin başında öğrenciler
öğretmenlerine ve araştırmacıya bu konuya dair “Öğretmenim şimdi tam olarak ne çizeceğiz?, Benim
hiç mühendis tanıdığım yok ki ne çizeyim?, Öğretmenim düşünüyorum ama aklıma bir şey gelmiyor
çizmesem olur mu?...” şeklinde pek çok soru yönlendirmişlerdir. Fakat bu sorulara öğrencilerin
mühendislik algısı ile ilgili düşüncelerini etkilemeyecek şekilde cevaplar verilmiştir. Öğrencilerden
dönemin başında elde edilen çizimler incelendiğinde sadece iki öğrenci tarafından mühendisliğe dair
çizimlerin yapıldığı diğer öğrencilerin ya günlük hayata dair resimler çizdikleri ya da kâğıdı boş
verdikleri görülmüştür. Boş veren ya da günlük hayata dair çizimler yapan öğrencilere müdahale
edilmemiştir.

1 (a)

1 (b)
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1 (c)

1 (d)

Şekil 1(a), 1 (b), 1 (c) ve 1 (d). Öğrencilerin STEM etkinlikleri öncesi mühendisliğe dair
yaptıkları resimlerden örnekler
Resimler incelendiğinde 1 (a) ve 1 (b) deki çizimlerde mühendisliğe dair hiçbir ayrıntının
olmadığı görülmektedir. 1 (c) resminde ise öğrencinin yalnızca mimar üzerinde odaklandığı, ne yaptığı
konusunda hayal gücünün sınırlı kaldığı, 1 (d) resminde ise çizen öğrencinin kimya mühendisine dair
bazı bilgilerinin olduğu görülmektedir. Dönemin başında 22 kişilik sınıfta sadece iki öğrencinin
mühendislik mesleğine dair resimler çizdiği ve bu resimlerde de resmedilen mühendislerin erkek
olduğu görülmektedir. Kimya mühendisini resmeden öğrencinin resim altına yazdığı notta abisinin
kimya mühendisi olduğu anlaşılmaktadır. Öğrencinin abisinin kimya mühendisi olması, öğrencinin
kimya mühendisi ve kimya mühendisliği hakkında bilgiye sahip olmasını sağladığı mühendislik
hakkında cinsiyet rolünü belirlemede etkili olduğu görülmektedir.
Öğrencilerden dönemin sonunda mühendislik ile ilgili yine çizim yapmaları istenmiştir. Bu
çizimlerde öğrencilerin dönemin başındakinin aksine ekseriyetinin mühendislik ile ilgili çizimler
yaptıkları görülmüştür. Dönemin başındaki soruları hiçbir öğrencinin sormaması hatta bazı
öğrencilerin kâğıdın küçük olduğunu çizimlerini sığdıramayacaklarını belirterek çizimlerini daha geniş
resim kâğıtlarına yaptıkları görülmüştür.
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2 (a)

2 (b)

2 (c)

2 (d)

Şekil 2 (a), 2 (b), 2 (c) ve 2 (d).Öğrencilerin STEM etkinlikleri sonrasın mühendisliğe dair
yaptıkları resimlerden örnekler
Dönemin sonunda öğrencilerden toplanan resimler incelendiğinde bu resimlerde öğrencilerin
mühendislik alanlarına yönelik dönemim başındaki toplumsal cinsiyet algılarının aksine hem kadın
hem de erkek mühendis çizdikleri görülmektedir. Dönemin başında 22 kişilik sınıfta sadece 2
öğrencinin mühendislik mesleğine yönelik resimler çizerken, dönemin sonunda ise sadece
öğrencinin mühendislik mesleğine yönelik olarak resimler çizemedikleri görülmüştür.
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Mühendislerin Çalışmalarına ve Çalışma Alanlarına Dair Öğrenci Algılarından Elde
Edilen Bulgular
Öğrencilerin bu süreçte çizmiş oldukları resimler incelendiğinde mühendislerin çalışmalarına
ve çalışma alanlarına dair birçok bilgiye sahip oldukları görülmektedir. Örneğin; yukarıda verilen
resimler incelendiğinde dönemin başında mühendislik mesleğine dair çizilen 1 (c) ve 1 (d)
resimlerinde mühendislik alanlarına ve mühendislik çalışma alanlarına dair herhangi bir ayrıntı
içermediği görülmektedir. Bunun Tam aksine dönemin sonunda ise öğrencilerden mühendislik
mesleğine dair istenen resimler dikkatlice incelendiğinde mühendislik alanlarına ve mühendislik
çalışma alanlarına dair çok farklı çizimler yapmışlardır. mühendislik mesleğinin gerektirdiği şekilde
bir ihtiyaca çözüm bulmak amacıyla öğrencilerin kendilerine özgü tasarımlar yaptıkları ve bunları
detaylandırdıkları görülmektedir. Bu durum öğrencilerin mühendislerin tasarım becerisi kazandıklarını
göstermektedir.

Ayrıca öğrencilerin tasarımları incelendiğinde birçok ayrıntıya değindikleri

görülmektedir. Örneğin; uçak resminde önce parçaların çizilmesi sonra birleştirilmesi, ayakkabı
tasarımında birden fazla ayakkabı tasarlanması, topuk kısmına önem verilmesi ve farklı modeller
tasarlaması dikkat çekmektedir. Diğer bir resimde ise öğrencinin tasarımını tanımlarken insanların
rahat etmesi için yaptığını belirtmesi öğrencilerin mühendislerin niçin, nasıl çalıştıklarına yönelik
olarak olumlu algı geliştirdiklerinin bir göstergesi olarak düşünülmektedir. Bu çizimler öğrencilerin
mühendislerin çalışma alanlarını çeşitlendirebildiklerinin de göstergesidir. Çünkü dönemim başında
öğrenciler mühendisleri sadece inşaat yapan, tamir yapan tek bir cinsiyet odaklı olarak resmederken
dönem sonunda çok farklı mühendislik alanlarını cinsiyet farkı gözetmeksizin resmetmişlerdir.
Öğrencilerin çizmiş oldukları resimlerden yola çıkılarak süreç sonunda mühendislik mesleği
ve çalışma alanları hakkında yeni farklı bilgiler kazandıkları, mühendislik algılarının ve toplumsal
cinsiyet algılarının olumlu yönde değişim gösterdiği tespit edilmiştir. öğrencilerin dönemin başındaki
resimleri ile sonundaki resimleri kıyaslandığında resimlerde gerçek hayatlarında karşılaşmış oldukları
problem durumuna yönelik tasarımlar düşünmeleri, insanların hayatını kolaylaştırmak ve daha
yaşanabilir hale getirmeye yönelik tasarımlar içeren resimler yapmaları

bunun en güzel

göstergelerinden biridir.
TARTIŞMA VE SONUÇ
Öğrencilerin sürecin başında mühendisliğe yönelik bilgilerindeki eksiklikler STEM
etkinliklerine karşı

isteksizliğe neden olmuş verilen problem durumlarına karşı başta kayıtsız

kaldıkları görülmüştür. Fakat süreç ilerledikçe öğrenciler etkinlikleri yapabildiklerini görmüşler ve
süreçte hem eğlenmişler hem de konu ile ilgili bilgilenmişlerdir. Yani mühendislik mesleğini STEM
etkinlikleri dâhilinde deneyimleyerek öğrendikleri söylenebilir. Dönem ilerledikçe öğrencilerin
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mühendislerin çalışma prensipleri ile kendilerini kıyasladıkları ve bizde onlar gibi çalışıyoruz şeklinde
açıklamalarda bulundukları görülmüştür.
Günümüzde bireylerin mühendislik mesleğine dair sahip oldukları kalıp yargılar bireylere aile
içindeki iletişimlerden, iş bölümünden, televizyon programlarından, çevreden yansıtılarak yanlış
algılamaların oluşmasına neden olmaktadır (Lent vd., 2000; Gündüz ve Tarhan, 2017). Çünkü
bireylerin ilgilerinin, yeteneklerinin farklılaşması aşamasında çevreden gelen etkiler çok önemelidir.
Örneğin; büyüyünce ne olacaksın sorusuna kız çocuğunun “astronot” , erkek çocuğunun “öğretmen”
cevabı toplum tarafından kabul edilmemekte hatta bu kız mesleği, bu erkek mesleği olarak bireylere
dönütler verilmektedir. Bu durumda bireylerde küçük yaşlardan itibaren çevrenin etkisi ile yanlış
algılamaların başlamasına neden olmaktadır (Tarhan vd., 2014). Bu çalışmanın öğrencilerinin
mühendislik mesleğine dair toplumsal cinsiyet algılarında değişikliğe sebep olduğu anlaşılmaktadır.
Bu nedenle STEM etkinliklerinin okul öncesinden başlanılarak üniversiteye verilmesi gerekliliği
ortaya çıkmaktadır.
Dönemin başında çizilen resimlerde öğrenciler fazla ayrıntıya girmeden basit düzeyde resimler
çizmişlerdir. Buna en güzel örnek bir öğrencinin dönemin başında bir insan figürü çizip ben Mimar
Sinan’ım yazmasıdır. Resimde başka bir ayrıntı yer almamaktadır. Fakat aynı öğrencinin dönemin
sonunda yaptığı resim incelendiğinde mühendislerin tasarımlar yaptığını düşünerek kendisi de bir uçak
tasarımı resmetmesidir. Öğrencinin tasarladığı uçak resmi incelendiğinde bu uçağın ön kanatlarını,
arka kanatlarını, motorunu, ön tekerlekleri, arka tekerlekleri, pervanesini detaylı bir şekilde düşündüğü
ve bunu resmettiği görülmektedir. Daha sonra bu parçaları birleştirerek uçağın tamamlanmış halini de
resmetmiştir. Bu işlem çok basit gibi görünse de aslında öğrencinin hayal gücüne, sentez ve analiz
yapabilme yeteneğine sahip olduğu ve bu özelliklerini geliştirmesinde STEM etkinliklerinin bu
duruma büyük katkı sağladığı düşünülmektedir. Öğrencilerin tasarımları incelendiğinde kendilerine
özgü çok güzel tasarımlar yaptıkları görülmüştür. Bu tasarımlar öğrencilere yeterli imkânlar
sağlandığında neler yapabileceklerinin bir göstergesi olarak düşünülmektedir. Sırf teşvik edilmedikleri
için, yeterli imkânları olmadığı için kendilerini geliştiremeyen bu yüzden varolan bilgi ve becerilerini
ortaya çıkaramayan birçok yetenek vardır. Bu yetenekler yok olup gitmektedir (Tezel ve Yaman,
2017). Öğrencilerin hayal güçlerini, üretkenliklerini, problem çözme becerilerini kullanarak uygulama
yapmasına, öğrendiği bilgiyi kullanabilmesine dayalı olarak öğrencinin yeteneklerini, becerilerini
açığa çıkaran STEM eğitiminin önemi burada daha iyi anlaşılmaktadır.
Araştırma sonucunda elde edilen bulgular daha önce yapılan çalışmalarla da paralellik
göstermektedir. Öğrencilerin hayal güçlerinin, üretken düşünme becerilerinin, sentez yapabilme
becerilerinin geliştiği görülmektedir (Yıldırım, 2016; Erdoğan ve Çiftçi, 2017; Karışan ve Yurdakul,
2017; Pekbay, 2017; Altaş, 2018). Bu çalışma sonucunda öğrencilerdeki mühendis ve mühendislik
algılarında ve bilgilerindeki olumlu yönde gelişimler öğrencilerin çizimlerine de yansımıştır (Denson,
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2011; Honey vd., 2014; Şahin vd., 2014; Gülhan ve Şahin, 2016). Çizimlerinde sevindirici olan
kısımlardan birisi de öğrencilerin farklı mühendislik dallarına dair tasarımlar çizmeleri olmuştur.
Burada öğrencilerin genel olarak sahip oldukları mühendislik algılarının dışında “mühendisler ahır
yapar, kiler yapar, kantin açar, okul yapar” daha çok günlük hayatta karşılaştıkları problemlere dair
çözümler üreten mühendislik alanları ile ilgili çizimler yaptıkları, hem kız hem de erkek mühendisler
çizmeleri çalışmanın amacına ulaştığının ve öğrencilerde olumlu algıların oluştuğunun bir
göstergesidir (Hirsch vd., 2007; Tezel ve Yaman, 2017).
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tugceibac@hotmail.com
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ÖZET
Çocukluk çağında edebiyatla kurulan yakınlık, çocuğun ileriki dönemde yaşamına yön vermede etkisi
büyük olan, bakış zenginliği, alternatifli düşünme, inceleme niteliklerini kazandırmada son derece önemlidir.
Çocuklara yönelik hazırlanan edebiyat ürünleri öncelikle dil, anlatım, sözcük seçimi, düzey, konu vs.
bakımından çocuğa göre olmalıdır. Bu sayede çocuklar edebi eserlerden hem keyif almalı hem de nitelik
kazanabilmelidir. Gelişme ve yetişme çağındaki çocukların dil düzeyine, duygu ve düşünce dünyasına, anlama
ve kavrama becerilerine seslenen çocuk edebiyatı ürünlerinin nitelikli olması durumunda yetişkinliğe geçiş
dönemlerinde de bireylerin okuma alışkanlıklarını devam ettirmelerine etki eden bir yanı olduğu da
bilinmektedir. İlkokul dönemi çocukları okuryazarlık becerisini kazandıktan sonra okumayı tercih edecekleri
eserlerin doğru seçilmesi ayrı bir önem taşımaktadır. Nitel araştırma yöntemi benimsenen çalışmada doküman
incelemesi tekniği kullanılmıştır. Doküman inceleme tekniği araştırmada hedeflenen olgu veya olaylar hakkında
bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsamaktadır. Bu bağlamda belirlenen yaş grubu çocuklarının en çok
okuma tercihinde bulundukları çocuk kitaplarını taşıması gereken iç ve dış yapı ölçütleri açısından incelemek
amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Çanakkale Halk Kütüphanesinde ilkokul düzeyindeki çocuk
okurların en çok okuduğu 5 çocuk edebiyatı ürünlerinden seçilmiştir. Sonuç olarak, belirlenen kitapların iç ve dış
yapısal özelliklerinin yaş grubuna uygunluğu saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Çocuk Edebiyatı, Doküman İncelemesi, İlkokul Dönemi

ABSTRACT
The closeness established in literature in childhood is of great importance in giving the child the
qualities of gaze-richness, alternative thinking and examination which have a great influence on the future life.
Literature products prepared for children primarily include language, narration, word choice, level, topic etc. in
terms of the child. In this way, children should be able to enjoy both literary works and qualities. It is also known
that when children in the age of development and upbringing are qualified in children's literature products that
appeal to the language level, to the world of emotion and thought, to understanding and comprehension skills,
they also have an effect on the way in which individuals continue their reading habits during the transition to
adulthood. Since primary school children gain literacy skills, the right selection of the works they would prefer
to read is of special importance. The qualitative research method is adopted and the document review technique
is used in the study. Document review techniques include analysis of written materials that contain information
about events or events targeted in the research. In this context, it was aimed to examine the children's books
which they determined to have the most reading preference in terms of the internal and external building criteria
that children should carry. The study group of the study was selected among the 5 children's literary products
read most in primary school level children's readers in Çanakkale Public Library. As a result, the internal and
external structural characteristics of the determined books were determined to be appropriate for the age group.
Keyword: Child Literature, Documentary Review, Elementary School
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GİRİŞ
Çocuk edebiyatıyla ilgili çok farklı tanımlar yapılmakla birlikte tanımların birçoğu aynı
noktalara işaret eder nitelik göstermektedir. “Gelişme ve yetişme çağındaki çocukların dil düzeyine,
duygu ve düşünce dünyasına, anlama ve kavrama becerilerine seslenen edebiyata “Çocuk Edebiyatı”
denmektedir(Koçağan, 2012). Çocuk edebiyatı (yazını), 2-14 yaşları arasında çocukluk çağında
bulunan kimselerin duygu ve düşüncelerine seslenen, sözlü ve yazılı bütün yapıtları kapsamaktadır
(Oğuzkan, 2000). Çocuk edebiyatı ilk olarak hedef kitle olan çocukların ilgilerinden yola çıktığı için
konularını da ortalama olarak çocuğun yaşadığı doğal çevreden almaktadır. Bu nedenle, çocuk
edebiyatı ürünleri öncelikle edebiyattır, ama daha öncesinde de dil, anlatım, sözcük seçimi, düzey,
konu vs. bakımından çocuğa göredir (Dilidüzgün, 2004). “Çocukluk çağında edebiyatla kurulan
yakınlık, çocuğun ileriki hayatına yön veren bakış zenginliğini, düşünme, görme imkânlarını
sağlaması bakımından son derece önemlidir” (Çokum,1987). Çocuk edebiyatı ürünleri niteliklerinin
yeterli olması durumunda çocukların yetişkinliğe geçiş dönemlerinde okuma alışkanlıklarının devam
ettiği görülmektedir. Bu sebeple çocuk edebiyatı ürünlerinin niteliklerini incelemek son derece
önemlidir.
Araştırmanın Amacı
Bu çalışmada, belirlenen yaş grubu çocuklarının en çok okuma tercihinde bulundukları çocuk
kitaplarını taşıması gereken iç ve dış yapı ölçütleri açısından incelemek amaçlanmıştır. Bu amaç
çerçevesinde aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır:
1- Çocuklar tarafından en çok tercih edilen kitaplar dış yapı (tasarım ve düzenleme) ölçütlerini
ne ölçüde karşılamaktadır?
2-Çocuklar tarafından en çok tercih edilen kitapların taşıması gereken iç yapı (tema, konu, dil
ve anlatım, kahramanlar, tür, değerler) ölçütlerini ne ölçüde karşılamaktadır .
YÖNTEM
Araştırmanın bu bölümünde araştırmanın yöntemine ilişkin bilgilere yer verilmiştir.
Araştırmada nitel araştırma yöntemi doküman incelemesi kullanılmıştır. Bu çalışma, nitel verilere
dayanan betimsel bir araştırmadır. Araştırma verilerine ulaşmak için Doküman inceleme Tekniği
kullanılmıştır. “Doküman incelemesi araştırılması hedeflenen olgu veya olgular hakkında bilgi içeren
yazılı materyallerin analizini kapsar. Doküman incelemesi tek basına bir veri toplama yöntemi
olabileceği gibi diğer veri toplama yöntemleri ile birlikte de kullanılabilir.” (Yıldırım ve Simsek,
2006: 187).
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EVREN VE ÖRNEKLEM
Araştırmanın çalışma grubunu Çanakkale Halk Kütüphanesi kayıtlarında ilkokul düzeyindeki
çocuk okurların en çok tercih ettiği 5 çocuk edebiyatı ürünü oluşturmuştur.
VERİ TOPLAMA VE ANALİZ SÜRECİ
Çanakkale Halk Kütüphanesinde çocukların en çok tercih ettiği çocuk kitapları, veri toplamak
amacıyla iç yapı ölçütlerini saptamaya yönelik kullanılan araçlardaki olumlu soru köklü sorular
‘yeterli’ için ‘3’, ‘kısmen yeterli’ için ‘2’ ve ‘yetersiz’ için ‘1’ puanla değerlendirilmiştir. Yine iç yapı
ölçütlerini saptamaya yönelik kullanılan araçlardaki olumsuz soru köklü sorular ise ‘yeterli’ için ‘1’,
‘kısmen yeterli’ için ‘2’ ve ‘yetersiz’ için ‘3’ biçiminde ters puanlanacaktır. Dış yapı ölçütlerini
saptamak için kullanılan araçlardaki tüm sorular ‘yeterli’ için ‘2’, ‘yetersiz’ için ‘1’ biçiminde
puanlanmıştır. (Taşdemir, 2003, s. 295; Konar ve Sargın, 2004, s. 198).
BULGULAR VE YORUMLAR
Tablo 1 : Konu ve Tür İle İlgili Özelliklerin Yeterlilik Düzeyleri
Konu
SAFTİRİK GREG’İN GÜNLÜĞÜ- TÜRÜNÜN SON ÖRNEĞİ
AYŞEGÜL PERİ MASALI
ŞİRİN- ÖDÜLLER MESLEKLER VE NELER NELER
GÖKDELENDEKİ HAYALET
ŞU ACAYİP UZAY

1
*

2

3
*
*
*
*

Kitaplarda 7-12 yas grubunun gelişim düzeyine uygun olarak sevgi, arkadaşlık, uzay, mizah,
macera konuları islenmis ve bunlar akla yakın ve inandırıcıdır. Yine kitapların büyük bir
çoğunluğunda 7-12 yas düzeyi için “öykü” türü islenmiştir fakat örneklememizde bu kurala uymayan
kitap da bulunmaktadır. Saftirik Greg’in Günlüğünde mizah konusu çocukların ahlak gelişimini
desteklemeyen ögeler barındırmaktadır.
Tablo 2: Dil ve Anlatım İle İlgili Özelliklerin Yeterlilik Düzeyleri
Dil ve Anlatım
SAFTİRİK GREG’İN GÜNLÜĞÜ- TÜRÜNÜN SON ÖRNEĞİ
AYŞEGÜL PERİ MASALI
ŞİRİN- ÖDÜLLER MESLEKLER VE NELER NELER
GÖKDELENDEKİ HAYALET
ŞU ACAYİP UZAY

1

2

3
*
*
*
*
*

Betimlemeler karakterlerin fiziksel ve ruhsal özelliklerini yansıtmakta, betimlemeler olayın
zihinde canlanmasına katkı sağlamakta, kitapta farklı anlatım tekniklerinden ve farklı bakış açılarından
yararlanılmakta ve genel olarak devrik cümlelerden ziyade kurallı cümleler kullanılmaktadır.
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Tablo 3: Punto ile İlgili Özelliklerin Yeterlilik Düzeyleri
Punto
SAFTİRİK GREG’İN GÜNLÜĞÜ- TÜRÜNÜN SON ÖRNEĞİ
AYŞEGÜL PERİ MASALI
ŞİRİN- ÖDÜLLER MESLEKLER VE NELER NELER
GÖKDELENDEKİ HAYALET
ŞU ACAYİP UZAY

1

2

3
*
*
*
*
*

1

2

3
*
*
*

Kitaplar 7-12 yaş grubu çocukların okuyabileceği punto aralığındadır.
Tablo 4: Cilt ile İlgili Özelliklerin Yeterlilik Düzeyleri
Cilt
SAFTİRİK GREG’İN GÜNLÜĞÜ- TÜRÜNÜN SON ÖRNEĞİ
AYŞEGÜL PERİ MASALI
ŞİRİN- ÖDÜLLER MESLEKLER VE NELER NELER
GÖKDELENDEKİ HAYALET
ŞU ACAYİP UZAY

Örneklemdeki

tüm

kitapların

kapağı

kolaylıkla

*
*

açılabilmekte,

sayfaları

kolayca

çevrilebilmekte ve desteksiz durabilmektedir fakat özellikle bazı yayın evlerine ait kitapların
neredeyse tamamında çıkan bir sorun mevcut ki bazı kitapların sayfaları çok çabuk dağılmakta, cildi
sağlam değil ve dayanıksız. Bu kitapları 9-12 yas grubunun okuyacağı için, onların elinde paramparça
olması kaçınılmazdır.
Tablo 5: Kapak ile İlgili Özelliklerin Yeterlilik Düzeyleri
Kapak
SAFTİRİK GREG’İN GÜNLÜĞÜ- TÜRÜNÜN SON ÖRNEĞİ
AYŞEGÜL PERİ MASALI
ŞİRİN- ÖDÜLLER MESLEKLER VE NELER NELER
GÖKDELENDEKİ HAYALET
ŞU ACAYİP UZAY

1

2

3
*
*

*
*
*

Örneklemdeki kitapların kapakları konuyla örtüşmekte, ilgi çekici olmakta ve şekil- zemin
açısından dikkat çekicidir. Ancak; örneklemdeki kitapların yarıdan fazlasının kapağında hangi yaş
düzeyine hitap ettiği yer almamaktadır.
Tablo 6: Kağıt Cinsi ile İlgili Özelliklerin Yeterlilik Düzeyleri
Kağıt Cinsi
SAFTİRİK GREG’İN GÜNLÜĞÜ- TÜRÜNÜN SON ÖRNEĞİ
AYŞEGÜL PERİ MASALI
ŞİRİN- ÖDÜLLER MESLEKLER VE NELER NELER
GÖKDELENDEKİ HAYALET
ŞU ACAYİP UZAY

1

2

3
*
*
*

*
*

Çocuk kitaplarında genellikle kaliteli, dokusu sağlam, silinebilir nitelikte ve göz yormayacak
matlıkta, renkleri soldurmayan, mürekkebi dağıtmayan kağıt kullanımına dikkat edilmiştir. Kitapların
3’ünde beyaz sayfa kullanılırken 2’sinde sarı sayfa kullanılmıştır.
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Tablo 7: Renk ile İlgili Özelliklerin Yeterlilik Düzeyleri
Renk
SAFTİRİK GREG’İN GÜNLÜĞÜ- TÜRÜNÜN SON ÖRNEĞİ
AYŞEGÜL PERİ MASALI
ŞİRİN- ÖDÜLLER MESLEKLER VE NELER NELER
GÖKDELENDEKİ HAYALET
ŞU ACAYİP UZAY

1

2

3
*
*
*

*
*

Kitaplar incelenirken görselliğin özellikle de renklendirmenin geri planda bırakıldığı
görülmüştür. Örneklemdeki 2 kitapta resimler renklidir. Diğer 3 kitapta renksiz resimler
bulunmaktadır. 5 kitaptan 2’sinde karikatür tarzı resimler bulunmaktadır. Kitaplarda anlatılan metinde
resimler olay ve durumlarla örtüşüyor. 7-12 yas ve üstü için kitabın 3/4'ü yazı, 1/4'ü resim olacak
şekilde yaş seviyelerine de uygundur. Ama kitaplarda 3 boyutlu ve farklı anlamlara gelen, çağrısımlar
yapabilen, hayal güçlerine harekete geçirecek çok anlamlı resimlere ise nerdeyse hiç yer verilmemistir.
Tablo 8: Kitabın Boyu ile İlgili Özelliklerin Yeterlilik Düzeyleri
Kitabın Boyu
SAFTİRİK GREG’İN GÜNLÜĞÜ- TÜRÜNÜN SON ÖRNEĞİ
AYŞEGÜL PERİ MASALI
ŞİRİN- ÖDÜLLER MESLEKLER VE NELER NELER
GÖKDELENDEKİ HAYALET
ŞU ACAYİP UZAY

1

2

3
*
*
*
*
*

1

2
*

3

Saftirik Greg’in Günlüğü: 13.5- 21 cm
Ayşegül Peri Masalı: 20 - 25 cm
Şirin: 12.5 - 19.5
Gökdelendeki Hayalet: 13.5 - 21.5
Şu Acayip Uzay: 13.5 - 19.5
Tablo 9: Ortam ile İlgili Özelliklerin Yeterlilik Düzeyleri
Kitabın Boyu
SAFTİRİK GREG’İN GÜNLÜĞÜ- TÜRÜNÜN SON ÖRNEĞİ
AYŞEGÜL PERİ MASALI
ŞİRİN- ÖDÜLLER MESLEKLER VE NELER NELER
GÖKDELENDEKİ HAYALET
ŞU ACAYİP UZAY

*
*
*
*

İncelenen hikayeler mahalle, okul, doğa, şehir ve uzayda geçiyor. Ortam çocukların
karşılaşması mümkün olduğu yerlerde geçiyor. Şu Acayip Uzay kitabındaysa uzay hakkında bilgiler
veriliyor. Bu mekan da ilkokul düzeyindeki çocuklar için oldukça ilgi çekici. Saftirik Greg’in
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Günlüğünde ise mekan genel olarak okul ve mahallede geçiyor. Ancak mahallede çocuklar için uygun
olmayan (alkol alınan) yerlerde de bulunuyor.
TARTIŞMA VE SONUÇ
Benzer konulu tezlerde inceleme sonuçlarına bakıldığı zaman çocuk kitaplarının görsel
tasarım ve içerik açısından nitelikli olduğunu söyleyebiliriz. Ama maalesef aynı şey çocukların en çok
tercih ettiği kitap serisinden olan Saftirik Greg’in Günlüğü Türünün Son Örneği kitabı için geçerli
değildir. İçerik olarak kitaba gerekli önemin verilmediği açık bir şekilde görülmektedir. Eserler genel
bir

değerlendirmeyle,

çocuklara

bir

takım

olumlu

davranışları

kazandıracak

konulardan

oluşturulmuştur. Kimisinde arkadaşlığın önemi anlatılmıştır kimisinde doğa ve uzayın sihirli
dünyasının kapısı açılmıştır. Kitaplar için seçilen konular çocukları eğiterek onlara iyiyi, güzeli,
doğruyu aşılayacak olaylardan ve karakterlerden meydana gelmelidir. Bunun dışında eserlerin kolay
anlaşılan, devrik cümlelerden çok basit kurallı cümlelerin kullanıldığı bir dil seçilmelidir. Elbette
görsel tasarım çocukların kitap seçiminde oldukça önemlidir. Kitapların renkli ve resimli olması
çocuğun kitabı zihninde canlandırması ve zevk alması açısından önemlidir.
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ÖZET
Bu araştırmada, özellikle son dönemde sayıları hızla artan mülteci çocukların da durumu dikkate
alınarak anadili Türkçe olmayan ilkokul öğrencilerine ilkokuma yazma öğretiminde sınıf öğretmenlerinin
karşılaştıkları sorunlar ve bunlara yönelik getirdikleri çözüm önerilerini tespit etmek amaçlanmıştır. İlköğretim
1. Kademede ilkokuma yazma öğretiminde karşılaşılan güçlükleri, öğretmen görüşlerine dayalı olarak
belirlemeye yönelik araştırmada mevcut durumu betimlemek ve doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde
ortaya koymak amaçlandığından nitel yöntem kullanılmıştır. Bu çalışmanın evreni; mülteci öğrenci
yoğunluğunun ve hareketliliğinin en fazla olduğu 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Güneydoğu Anadolu
bölgesinde resmi ilköğretim okullarında görev yapmakta olan sınıf öğretmenlerinden oluşmaktadır. Örneklem
olarak ise ulaşılabilirlik dikkate alınarak, Şanlıurfa il merkezinde ve ilçelerinde görev yapmakta olan sınıf
öğretmenleri olarak belirlenmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak; ‘Kişisel Bilgi Formu’ ile anadili
Türkçe olmayan öğrencilere ilkokuma yazma öğretiminde karşılaşılan varsa sorunlar ve çözüm önerilerini
belirlemeye yönelik açık uçlu soruların yer aldığı, araştırmacılar tarafından hazırlanan ‘Görüşme Formu’
kullanılmıştır. Toplanan verilerin analizi sonucunda araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin büyük bir
kısmının, ilkokuma yazma öğretiminin eğitim öğretim hayatının başlangıcı olduğu ve akademik başarı için
hayati önem taşıdığını düşündükleri, karşılaşılan sorunların okuma ve okuduklarını anlama, bununla birlikte
öğretmen ve öğrenci arasında dilden kaynaklı iletişim problemleri yaşandığı, süreçte aile desteğinin yetersiz
olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: İlkokuma Yazma, Sınıf Öğretmeni, Sorunlar

ABSTRACT
In this research, it was aimed to determine the problems faced by the primary school teachers in the
primary school writing instruction and the suggestions for the solutions to these problems in refugee children
whose mother tongue is not Turkish. Qualitative method has been used in order to describe the current situation
in the research to determine the difficulties encountered in elementary education in elementary education
teaching based on teacher opinions and to aim in realistic and holistic form in natural environment. The universe
of this work; the refugee student population and the most active mothers in the primary education schools in the
Southeast Anatolian region during the academic year 2017-2018. Taking into account the availability, the
sample was determined as class teachers working in Şanlıurfa city center and its districts. As a means of data
collection in research; 'Interview Form' prepared by the researchers, where open-ended questions about the
problems and solution proposals encountered in primary school writing teaching were included in the students'
non-native Turkish with Personal Information Form. As a result of the analysis of the collected data, it is found
that most of the class teachers participating in the research are aware that primary school teaching is the
beginning of educational life and it is vital for academic success, understanding the reading and reading of the
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problems encountered and the problems of communication originating from the teacher between the teacher and
the student, the results were inadequate.

GİRİŞ
Dil, duygu, düşünce, bilgi iletmek için, sınırsız birleşimi olan istemli sembollerin kullanıldığı
karmaşık bir iletişim sistemidir. Duygusal ve sosyal iletişimin en önemli birimlerinden biridir. Bir
anda akla gelemeyecek kadar çok yönlü, farklı nitelikleri olan, bugün bile tam olarak çözülememiş bir
varlıktır. Anadil ise başta plansız bir şekilde çocuğa bulunduğu çevre içerisinde yakın aile bireyleri
özellikle de anne tarafından kazandırılır. Çocuk anadilini geçirdiği öğrenme yaşantılarıyla geliştirir.
Anadilini edindiği bu süreçte bulunulan yaş, gelişim özellikleri, aile, sağlık, çevre, cinsiyet, zeka vb.
gibi etkenler çocuğun dil gelişimini olumlu ya da olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Dolayısıyla
aileden sonra çocukların karşılaştığı ilk resmi kurum olan ilkokullarda dili kazanma ve geliştirmeye en
büyük katkıyı sağlayan ilkokuma yazma öğretiminde de sınıf öğretmenleri pek çok sorunla
karşılaşılabilmektedir. Veli, öğrenci, fiziksel şartlar, program, mesleki bilgi ve birikim yanı sıra
çocuğun konuşma dilini kullanma düzeyi bu süreci olumlu ya da olumsuz yönde etkileyebilmektedir.
Öğrenim hayatına yeni başlayan çocukların öğrenciliğe alışması, temel bilgi ve becerilerini kazanması,
ev ve okulu da içine alan bir çevre oluşturması yönleriyle ilkokul birinci sınıf ayrı bir önem taşır.
Birinci sınıf itibariyle ilkokuma yazma öğretim süreci resmen başlar ve bu öğretim diğer derslerin de
temelini oluşturur. Okuma, anlama gücünü geliştirir, anlama ise öğrenme demektir. Tüm dersler
okuduğunu anlama becerisi üzerine şekillendirilmiştir. Bu sebeple okuma yazma öğretiminde başarılı
olmak, okul başarısını ve beraberinde de yaşam başarısını olumlu yönde etkileyecektir.
İlkokuma yazma öğretimi arz ettiği öneme uygun olarak profesyonelce yürütülmesi gereken
bir süreçtir. Bu süreçte yapılacak hatalar öğrencilerde değiştirilmesi güç olumsuz tutumların
oluşmasına ya da akademik başarı düşüklüğüne sebep olabilecektir. Sınıf öğretmenlerinin ilkokuma
yazma öğretiminde ortaya koyacakları başarılı süreç anılan bu olumsuzlukların ortadan kalkmasına ya
da hiç yaşanmamasına katkı sağlayacaktır. Özellikle ilkokuma yazma öğretiminde yaşanan sorunlar
incelendiğinde ise öğretmenden, öğrenci özelliklerinden, çevreden ve programdan kaynaklı faktörlerin
temel sebepler olarak gösterildiği anlaşılmaktadır. Bu faktörlerden öğrenci özelliklerinin
öğretmenlerce en çok dillendirilen sorun oluşturan faktör olarak ifade edilişi gerekçesiyle bu
araştırmada ilkokuma yazma öğretiminde öğrencilerin farklı anadili konuşmalarından kaynaklanan
sorunlar bulunup bulunmadığını ve varsa karşılaşılan sorunları aşma konusunda onların önerilerini
belirlemeye çalışmak amaçlanmıştır.
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Araştırmanın Amacı
Bu araştırmada, anadili Türkçe olmayan ilkokul öğrencilerine ilkokuma yazma öğretiminde
sınıf öğretmenlerinin karşılaştıkları sorunlar ve bunlara yönelik getirdikleri çözüm önerilerini
belirleyebilmek amaçlanmıştır.
YÖNTEM
Araştırma Grubu
2017-2018 eğitim-öğretim yılında Güneydoğu Anadolu bölgesinde resmi ilköğretim
okullarında görev yapmakta olan sınıf öğretmenlerinden oluşmaktadır. Örneklem olarak da Şanlıurfa il
merkezinde ve ilçelerinde görev yapmakta olan sınıf öğretmenleri seçilmiştir.
Veri Toplama Araçları
Araştırmada veri toplama aracı olarak; öğretmenlerin cinsiyet, mezun oldukları okul türü,
meslekteki kıdemleri, birinci sınıf okutma deneyimi, ilkokuma yazma öğretimi kursuna katılma
durumu gibi soruların yer aldığı ‘Kişisel Bilgi Formu’ ile ilkokuma yazma öğretimi ile ilgili açık uçlu
soruların yer aldığı, hazırlanan ‘Görüşme Formu’ kullanılmıştır.
BULGULAR
Tablo 1 : Sınıf öğretmenlerinin ilköğretimde ilkokuma yazmanın önemine ilişkin görüşleri
Kategori: İlkokuma yazmanın önemi
Alt kategoriler
Eğitimin temeli
Yaşam becerisi
Fayda sağlama
Alternatif görüş
Toplam

f

%

23
6
5
6
40

57,5
15
12,5
15
100

Tablo 1’de sınıf öğretmenlerinin ilköğretimde ilkokuma yazmanın önemine ilişkin
görüşlerinin frekans ve yüzdeleri alt kategori oluşumuna uygun olarak verilmiştir. Tablo 1

incelendiğinde sınıf öğretmenlerinin 23’ünün görüşlerinin ilkokuma yazmanın eğitimin temeli
olduğu yönünde ifadelere yer verişlerinden hareketle “Eğitimin temeli” alt kategorisinin
oluşturulduğu görülmektedir. Eğitimin Temeli alt kategorisine yönelik olarak Ö4E ve Ö7K
yazılı görüşlerine de aşağıda ayrıca yer verilmiştir. Katılımcıların 6’sının verdiği cevaplar
incelendiğinde ise ilkokuma yazmanın önemine daha çok hayatla ilişkili cümleler ile karşılık
vermelerinden hareketle “yaşam becerisi” alt kategorisinin oluşturulduğu tablo 1 de
görülmekte olup, alt kategoriye yönelik Ö5K kodlu katılımcının yazılı görüşü yine aşağıda
örnek olarak sunulmuştur. Yine araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinden 5’i verdiği
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cevaplar ile ise “fayda sağlama” alt kategorisinin oluşmasına katkı sağladıkları Tablo 1 den
anlaşılmaktadır. Fayda sağlama alt kategorisine ilişkin olarak Ö20E kodlu katılımcının
görüşüne aşağıda yer verilmiştir. Katılımcı olan diğer 6 Sınıf öğretmenin görüşleri ise mevcut
kategorilere uygun olmamaları sebebiyle oluşturulan “alternatif görüş” adlı alt kategori
kapsamında sunulmuştur. Bu alt kategoride bulunan görüşlere örnek (Ö32K kodlu katılımcı)
yine aşağıda sunulmuştur.
•

’’İlkokuma yazma öğretimi, ilköğretimin temelidir, her şeyidir. İlkokuma yazma
öğretilmeden diğer bilgi, beceri ve derslerin öğretilip aktarılması neredeyse
imkansızdır.’’ (Ö4, E)

•

‘’Hiçbir şey öğrenemiyorsa bari ilkokuma yazma öğrensinler’’ diyen velilerden yola
çıkarsak eğitimin temelidir. ‘’ (Ö7, K)

•

‘’Öğrencinin hayata hazırlanmasında, geleceğine
anlamlandırmasında önemli bir paya sahiptir. ‘’ (Ö5, K)

•

‘’ İnsanlar kendilerini ifade ederken, iletişim araçlarını kullanırken okuma yazmaya
ihtiyaç duyar.’’ (Ö20, E)

•

‘’Eğitim ve öğretimde önemli bir husustur. Çünkü eğitim ve öğretimin diğer
aşamalarında öncelik arz etmektedir. ‘’ (Ö32, K)

yön

vermesinde,

hayatı

Tablo 2: İlkokuma yazma öğretiminde öğretmenin rollerine ilişkin görüşler
Kategori: Öğretmenin rol/rolleri
Alt kategoriler
Rehber
Lider
Eğitime hazırlayan
Hayata hazırlayan
Toplam

f

%

12
6
15
7
40

30
15
37,5
17,5
100

Tablo 2’de sınıf öğretmenlerinin ilkokuma yazmanın öğretiminde öğretmenin rollerine ilişkin
görüşlerinin frekans ve yüzdeleri alt kategori oluşumuna uygun olarak verilmiştir. Tablo 2

incelendiğinde sınıf öğretmenlerinin 12’sinin görüşlerinin öğretmenin rolünün rehber olduğu
yönünde ifadelere yer verişlerinden hareketle “Rehber” alt kategorisinin oluşturulduğu
görülmektedir. Rehber alt kategorisine yönelik olarak Ö27K ve Ö32K yazılı görüşlerine de
aşağıda ayrıca yer verilmiştir. Katılımcıların 6’sının verdiği cevaplar incelendiğinde ise
öğretmenin rollerine ilişkin görüşlerin liderlikle ilgili cümlelerle karşılık vermelerinden
hareketle “Lider” alt kategorisinin oluşturulduğu tablo 2 de görülmekte olup, alt kategoriye
yönelik

Ö2E kodlu katılımcının yazılı görüşü yine aşağıda örnek olarak sunulmuştur.
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Araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinden 15’nin verdiği cevaplar ile “Eğitime hazırlayan”
alt kategorisinin oluşmasına katkı sağladıkları Tablo 2 den anlaşılmaktadır. Eğitime
hazırlayan alt kategorisine ilişkin olarak Ö18K, Ö21K, Ö13E ve Ö28K kodlu katılımcıların
görüşlerine aşağıda yer verilmiştir. Yine araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinden 7’sinin
verdiği cevaplar ile ise “Hayata hazırlayan” alt kategorisinin oluşmasına katkı sağladıkları
Tablo 2 den anlaşılmaktadır. Bu alt kategoride bulunan görüşlere örnek (Ö5K ve Ö16K) yine
aşağıda sunulmuştur.
•

‘’İlkokuma yazma öğretiminde öğretmen öğrenciye öğrenmeyi öğreten bir
rehberdir.’’ (Ö27, K)

•

‘’Öğretmen yol gösterici olmalıdır.’’ (Ö32, K)

•

‘’Lider olmak. Çocuğa gideceği, ulaşacağı limanı gösterip kürek çekmesini
öğretmek gibidir.’’ (Ö2, E)

•

‘’Öğrencilerin ilk kez girdikleri bu ortama alışmalarında onlara yardımcı olmalı,
öğrenmeye teşvik edici bir rol üstlenmelidir.’’ (Ö18, K)

•

‘’Öğrencileri güdüleme.’’ (Ö21, K)

•

‘’Öğretmen en uygun okuma yazma stratejisini kullanarak öğrenciye bu kazanımı
hızlı bir şekilde edindirir.’’ ( Ö13, E)

•

‘’Öncelikle çocuğa bunu sevdirmeli ve çocuğu buna hazırlamalıdır.’’ (Ö28, K)

•

‘’Öğrenciye yol göstermede, onu hayata hazırlamada rolü büyüktür.’’ (Ö5, K)

•

‘’Çocuğun okul ile tanıştığı, hayatında büyük önem taşıyan ilkokul öğretmeni onun
hayata bakışına yön veren ve hayata hazırlayandır.’’ (Ö16, K)

Tablo 3: İlkokuma yazma öğretiminde karşılaşılan sorunlara ilişkin görüşler
Kategori: İlkokuma yazmada karşılaşılan sorunlar

f

%

Dil sorunu

28

36,3

Okuma ve anlama sorunları

35

45,4

Motivasyon eksikliği

6

7,79

Materyal eksikliği

2

2,59

Velilerin ilgisizliği

6

7,79

Toplam

77

100

Alt kategoriler

Tablo 3’te sınıf öğretmenlerinin ilkokuma yazma öğretiminde karşılaştıkları sorunlara ilişkin
görüşlerinin frekans ve yüzdeleri alt kategori oluşumuna uygun olarak verilmiştir. Araştırmaya katılan
40 öğretmenden görüş alınmış olmakla birlikte, kimi katılımcıların birden fazla kategoride yer alacak
cevaplar vermesinden kaynaklı olarak toplam frekans 77 olmuştur.
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Tablo 3 incelendiğinde sınıf öğretmenlerinin verdiği cevapların 28’inin ilkokuma yazma
öğretiminde karşılaşılan sorunun dil sorunu alt kategorisinde toplandığı, yine katılımcıların 35’inin
verdiği cevapların okuma ve anlama sorunları alt kategorisinde yer aldığı, 6 katılımcının verdiği
cevapların motivasyon eksikliği alt kategorisine uygun olduğu, yine 2 katılımcının verdiği cevapların
materyal eksikliği alt kategorisinin oluşumuna katkı sağladığı ve diğer 6 sınıf öğretmenin görüşlerinin
de veli ilgisizliği alt kategorisinin oluşumuna katkı sağladığı söylenebilir. Kategori ve alt kategorilere
ilişkin katılımcı görüşlerinden kimi örnekler aşağıda sunulmuştur.

•

‘’Okuduğunu algılamada, anlamada ve anlamlandırmada sorunlar yaşıyoruz.’’(Ö7,K)

•

‘’Verdiğim yönergeleri anlamaması en büyük sorun.’’ (Ö40, K)

•

‘’Araç gereç konusunda zorluk yaşanıyor. Ve gerekli görsel materyal yok.’’ (Ö39, E)

•

‘’Öğrencinin anadili olmadığı için öğrenme isteğide olmuyor. İsteksiz olduğu için de
epey zorlanıyor.’’ (Ö38, K)

•

‘’Böyle öğrencilerle en önemli sorun iletişimdir.’’ (Ö18, K)

•

‘’Öğrenci ses ile ilgili öğrenilen kelimeleri söylerken, yazarken ve okurken
zorlanıyor. Ana diline göre yazma yapıyor. Ve öğrendiği kelimenin anlamını
anlamıyor.’’ (Ö4, E)

•

‘’Çocuk verilen yönergeleri anlamıyor. Türkçe kelimelerle ilgili kafasında herhangi
bir şema olmadığı için anlamlandıramıyor.’’ (Ö6, K)

•

‘’Yazı yazarken sesli harfleri unutuyorlar.’’ (Ö10, K)

•

‘’Dil bilen birisi olmadığı için ( aile içince); verilen ödevlerin yapılması, anlaşılması
konusunda sıkıntılar yaşanmaktadır.’’ (Ö33, K)

•

‘’İletişim sorunu yaşıyorum. İletişim sorunu yaşadığım için de öğrencilere niçin
okuma-yazma öğrendiklerini, okula gelme amaçlarını açıklarken zorlanıyorum.’’ (
Ö29, K)

•

‘’Türkçe bilmedikleri için anlama sorunu yaşıyorlar. Anlama sorunu yaşadıkları için
okuma-yazma ya çok geç öğreniliyor ya da hiç öğrenilemiyor.’’ (Ö21, K)

•

‘’Çok çabuk unutuyorlar. Okulda ayrı bir dil evde ayrı bir dil olunca çok tekrar
yapmak gerekiyor. Bu da öğrencinin sıkılmasına neden oluyor. Öğrencinin sıkılması
sonucu eğitimde geç ilerliyor.’’ ( Ö36, K)

•

‘’Öğretim okul ile sınırlı kaldığı zaman sıkıntı başlıyor. Veli desteği olmadan verilen
etkinlikler anlamsız, yapılan çalışmalar dönütsüz kalıyor.’’ (Ö2, E)

•

‘’Öğrenci anadili Türkçe olmadığından dolayı sesleri çıkarma ve birleştirmede büyük
sorunlar yaşamıştır.’’ ( Ö16, K)
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•

‘’Okuduğunu anlama, anladıklarını ifade etme konusunda ciddi sorunlarımız
oluyor.’’ (Ö26, K)

•

‘’Müfredatı hep geriden takip etmek zorunda kalıyorum. Bütün öğrencilerle bire bir
ilgilenmek zorunda kalıyorum. Öğrenciler oldukça isteksiz, veliler de bir o kadar
ilgisiz. Tek başıma her şeye koşmaya çalışıyorum bu da beni çok yıpratıyor.’’ (Ö9, K)

•

‘’Veli ilgisizliği.’’ ( Ö32, K)

Tablo 4 : İlkokuma yazma öğretirken öğretmenden kaynaklanan sorunlara ilişkin görüşler
Kategori: Öğretmenden kaynaklanan sorunlar (Altkategoriler)

f

%

Öğretmen yetiştirme ve programlar
Mesleki deneyim eksikliği
Dil sorunu

6
19
15

15
47,5
37,5

Toplam

40

100

Tablo 4’te sınıf öğretmenlerinin ilkokuma yazma öğretirken öğretmenden kaynaklanan
sorunlara ilişkin görüşlerinin frekans ve yüzdeleri alt kategori oluşumuna uygun olarak verilmiştir.

Tablo 4 incelendiğinde sınıf öğretmenlerinin 6’sının görüşlerinin ilkokuma yazma öğretirken
öğretmenden kaynaklanan sorunların öğretmen yetiştirme ve programlar olduğu yönünde
ifadelere yer verişlerinden hareketle ‘Öğretmen yetiştirme ve programlar’ alt kategorisinin
oluştuğu görülmektedir. Öğretmen yetiştirme ve programlar alt kategorisine yönelik olarak
Ö29K ve Ö24E yazılı görüşlerine aşağıda ayrıca yer verilmiştir. Katılımcıların 19’unun
verdiği cevaplar incelendiğinde ise ilkokuma yazma öğretirken öğretmenden kaynaklanan
sorunların daha çok mesleki deneyim eksikliğiyle ilgili cümleler ile karşılık vermelerinden
hareketle ‘Mesleki deneyim eksikliği’ alt kategorisinin oluştuğu tablo 4’te görülmekte olup,
alt kategoriye yönelik Ö36K ve Ö4E kodlu katılımcıların yazılı görüşleri yine aşağıda örnek
olarak sunulmuştur. Yine araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinden 15’inin verdiği cevaplar
ile ise ‘Dil sorunu’ alt kategorisinin oluşmasına katkı sağladıkları tablo 4’ten anlaşılmaktadır.
Dil sorunu alt kategorisine ilişkin olarak Ö1K, Ö20E ve Ö5K katılımcılarının görüşlerine
aşağıda yer verilmiştir.
•

’Öğretmenin böyle öğrencilerle karşılaştığı zaman ne yapması gerektiğini öğretmeyen
üniversite eğitimi.’’ ( Ö29,K)

•

‘’Öğretmenden kaynaklanan sorun yok öğretmen yetiştiren kurumlarda sorun var.’’
(Ö24, E)
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•

‘’Öğretmen çok sabırlı olmalıdır. Öğrenciyle empati kurmalıdır. Daha anlayışlı
olmalıdır.

Öğrenciye

daha

fazla

zaman

ayırıp

bazı

durumlarda

bireysel

ilgilenmelidir.’’ (Ö36, K)
•

‘’Yeterli çeşitte öğretim yöntem ve tekniklerini bilmemesi, bazı öğretmenlerin işini
benimsememesi, yeterli sabrı göstermemesi sorunlar arasında sayılabilir.’’ (Ö4, E)

•

‘’Bölgede konuşulan dili bilmemesi.’’ ( Ö1, K)

•

‘’İletişim kurmada sorunlar yaşanıyor.’’ (Ö20,E)

•

‘’Öğretmenin kullanılan dili bilmiyor olması, öğrencinin ne dediğini anlamaması ve
bundan dolayı dönütler verememesidir.’’ (Ö5, K)

Tablo 5: İlkokuma yazma öğretirken aileden ve çevreden destek alınmasına ilişkin görüşler
Kategori: Aileden ve çevreden kaynaklanan sorunlar

f

%

Alıyorum

9

22,5

Almıyorum

31

77,5

Toplam

40

100

Alt kategoriler

Tablo 5’te sınıf öğretmenlerinin ilköğretimde ilkokuma yazma öğretirken aileden ve çevreden
destek almalarına ilişkin görüşlerinin frekans ve yüzdeleri alt kategori oluşumuna uygun olarak
verilmiştir. Tablo 5 incelendiğinde sınıf öğretmenlerinin 9’unun görüşlerinin aileden ve çevreden
destek olduğu yönünde ifadelere yer verişlerinden hareketle “Alıyorum” alt kategorisinin
oluşturulduğu görülmektedir. Alıyorum alt kategorisine yönelik olarak Ö29K, Ö23K, Ö26K ve Ö11K
yazılı görüşlerine aşağıda yer verilmiştir. Yine araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinden 31’inin
verdiği cevaplar ile ise “Almıyorum” alt kategorisinin oluşmasına katkı sağladıkları Tablo 5’ten
anlaşılmaktadır. Almıyorum alt kategorisine ilişkin olarak Ö26K, Ö20E, Ö9K ve Ö5K kodlu
katılımcıların görüşlerine aşağıda yer verilmiştir.
•

‘’Her aileden olmasa da destek alıyorum.’’ (Ö29, K)

•

‘’Ailede genelde kardeşlerden destek alıyorum.’’ (Ö23, K)

•

‘’Bazı ailelerden destek alıyorum. Ailesi memur olanlar dil öğrenmek zorunda kalıyor.
Öğrenince çocuğuna da destek veriyor.’’ (Ö36, K)

•

‘‘Aileden ve çevreden destek alıyorum. Çalışma arkadaşlarımdan materyal desteği
alıyorum, fikir alışverişinde bulunuyorum.’’ (Ö11, K)
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•

‘’Çoğu ailede okuma yazma bilen anne yok. Baba çalıştığı için çocuğuyla ilgilenmiyor.’’
(Ö26,K)

•

‘’Aileden destek alamıyorum. Aile desteği olmadan da başarının istediğim seviyeye gelmesi
zor oluyor.’’ (Ö20, E)

•

‘’Ailelerden hiçbir şekilde destek almıyorum. Kendimi bu konuda çok çaresiz ve yalnız
hissediyorum.’’ (Ö9, K)

•

‘’Aileden destek alamıyorsunuz. Zaten ailede Türkçe bilmediği için öğrenciye yardımcı
olamıyor.’’ (Ö5, K)
TARTIŞMA SONUÇ VE ÖNERİLER
İlkokuma yazma öğretimi başta öğrenen olmak üzere, öğreten ve toplum açısından da önemli

bir etkinliktir. Bu etkinlik ilköğretimle başlayıp sonraki öğretim hayatı da dahil öğrenciye gerekli
olacak, sadece Türkçe dersiyle sınırlı kalmayıp tüm derslerdeki başarısını arttıracak bir etkinliktir (
Keskinkılıç, 2005). İlkokuma yazmayı öğrenmek henüz hiç deneyim kazanmamış, çeşitli kaygılar
taşıyan ve okula yeni başlayan bir çocuk için çok zor bir iştir. Çünkü okumayı öğrenmek karmaşıktır
(Howe, 2001). Bu araştırmada özellikle son yıllarda artan mülteci çocuk sayısının çokluğundan
hareketle anadili Türkçe olmayan ilkokul öğrencilerine ilkokuma yazma öğretirken sınıf
öğretmenlerinin karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerilerini belirleyebilmek amaçlanmıştır.
Araştırmanın bulguları doğrultusunda ulaşılan sonuçlar sırası ile ele alındığında;
•

İlköğretimde ilkokuma yazmanın önemine ilişkin sınıf öğretmenlerinin büyük bir

kısmının görüşlerinin, ilkokuma yazmanın bütün eğitim öğretim hayatının başlangıcı olduğunu ve
hayati önem taşıdığını ifade ettikleri görülmektedir.
•

İlkokuma yazma öğretiminde öğretmenin rollerine ilişkin sınıf öğretmenlerinin

görüşleri; öğretmenin öğrencileri daha çok eğitim öğretim faaliyetlerine hazırlayan, onlara yardımcı
olan ve rehberlik eden kişi rolünde olduğu yönündedir.
•

İlkokuma yazma öğretiminde karşılaşılan sorunlara ilişkin öğretmen görüşlerinin

büyük bir kısmının okuma ve okuduklarını anlama, bununla birlikte öğretmen ve öğrenci arasında
dilden kaynaklı iletişim problemleri olduğunu ifade ettikleri görülmektedir.
•

İlkokuma yazma öğretirken öğretmenden kaynaklanan sorunlara ilişkin öğretmen

görüşleri incelendiğinde, öğretmenlerin meslekteki çalışma süreleri, öğretmen yetiştiren fakülte ve
yüksekokulların bu konuda verdikleri

hizmet öncesi eğitimin yetersiz olduğu yönünde görüş

bildirdikleri görülmektedir.
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•

İlkokuma yazma öğretirken öğretmenlerin büyük bir kısmının aileden ve çevreden

destek almadıklarını ifade ettikleri görülmektedir.
ÖNERİLER
Araştırmadan elde edilen sonuçlardan yola çıkarak diğer araştırmacılara kaynak teşkil etmesi
ve yol göstermesi bakımından aşağıdaki öneriler sıralanmaktadır:
•

Özellikle dil bilmemeye dayalı sorunları azaltmada okul öncesi eğitim kurumlarından

ilkokul öncesi destek alınması
•

Sınıf Öğretmeni adaylarına Türkçe bilmeyen öğrencilere Türkçe öğretimi konulu

dersler ya da TÖMER destekli hizmet içi eğitim seminerleri verilmesi
•

İlkokuma yazma konusunda Türkçe bilmeyen öğrencilere öğretim konusunda sınıf

öğretmenlerine kılavuz kitaplar ile destekleme sağlanması
•

Diğer kademelerde diğer derslere yönelik benzer çalışmalar yapılması.

•

Öğrenciler gözlemlenerek ve velilerle görüşmeler yapılarak daha kapsamlı çalışmalar

yapılması.
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İLKOKUL SOSYAL BİLGİLER DERSİ KAPSAMINDA 4.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN
YEREL OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ (ÇANAKKALE İLİ ÖRNEĞİ)
Yasir AKBAŞ
Doç.Dr.Bülent GÜVEN
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, ÇANAKKALE
bulentg@comu.edu.tr

ÖZET
Bu araştırmada yeni bir okur yazarlık türü olarak önerilen ve sosyal bilgiler dersinde etkin bir şekilde
kazandırılması düşünülen “yerel okuryazarlık” kavramına ilişkin 4.sınıf öğrencilerinin görüşlerini belirlemek
amaçlanmıştır. Yerel okuryazarlık bireyin vatandaşlık görevlerinden biri olarakta düşünülebilecek, yaşadığı
yerleşim biriminde tarihi, kültürel, turistik, ekonomik ve manevi yönleri bulunan alan, eser, ören yeri ve edebi
eserleri tanıma, temel özelliklerinin farkında olma ve gerektiğinde edindiği bilgileri başka bireylere doğru
şekilde aktarabilme becerisini kapsamında bulunduran bir nitelik kazanma süreci olarak tanımlanabilir. Betimsel
nitelikte gerçekleştirilen araştırmanın verileri 4.sınıf öğrencilerinin Çanakkale İli Merkezi Yerel Okuryazarlık
kavramına ilişkin görüşlerini belirlemek üzere hazırlanan açık uçlu sorulardan oluşan yapılandırılmış görüşme
formu ile toplanmıştır. Toplanan veriler nitel araştırma yöntemine uygun tekniklerle analiz edilmiş, ulaşılan
bulgulara dayalı olarak katılımcı 4.sınıf öğrencilerinin tarihi ve kültürel ürünleri, yerel değerleri tanıtma ve
sunumunu gerçekleştirme konusunda yeterli yerel okuryazarlık düzeyine sahip bulunmadıkları sonucuna
ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Yerel Okuryazarlık, Sosyal Bilgiler, İlkokul

ABSTRACT
In this research, it was aimed to determine the opinions of the 4th grade students on the concept of
"local literacy", which is proposed as a new type of literacy and considered to be effective in the social studies
course. Local literacy includes the ability to recognize historical, cultural, touristic, economic and spiritual areas,
works, ruins and literary works, to be aware of basic characteristics and to convey the information that is
obtained when necessary to other people correctly, which can be considered as one of the citizen duties of the
individual. can be defined as a qualification process. Data of the research conducted in descriptive form was
collected by a structured interview form consisting of open-ended questions prepared to determine the opinions
of 4th grade students regarding the concept of Local Literacy in Çanakkale Provincial Center. The collected data
were analyzed with the techniques appropriate to the qualitative research method and based on the findings
obtained, it was concluded that the 4th grade students did not have enough local literacy level to introduce and
present the historical and cultural products, local values.
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GİRİŞ
Gelişen yeni teknolojiler ile hayatımızda okuryazarlığın yeri ve işlevleri değişerek daha
karmaşık bir hale gelmiştir. Okuryazarlık, hızla değişen dünyanın ortaya çıkardığı medyanın bilgi
verme aracı olarak giderek güçlenmesi, bilgiye ulaşma yollarının çeşitliliği, internet kullanımının
yaygınlaşması, kitap fuarlarının çoğalması ve çeşitlenmesi, ulaşımın kolaylaşmasıyla birlikte kitap ve
öğrenme materyalleri ticaretinin hızlanması gibi durumların etkisiyle, durağanlıktan uzak, hatta çok
karmaşık ve hızla değişen bir süreç halini almıştır (Lankshear ve Knobel, 1999). Bu bağlamda
okuryazarlığın içeriği değiştiği gibi tanımı, anlamı ve kullanım amacı da değişmiştir. Günümüzde
okuryazarlık kavramının bir çok tanımı vardır. Kavramın farklı tanımlarının yapılması, değişen
şartlardan ve ihtiyaçların çeşitliliğinden kaynaklanmaktadır. Önceden sadece adını okuyup yazabilene
ve imzasını atabilene okur-yazar denmiştir (Güneş, 1994). Türk Dil Kurumu (2017a) “okuma”nın
tanımını, “Bir yazıyı meydana getiren harf ve işaretlere bakıp bunları çözümlemek veya seslendirmek”
“yazma”nın tanımını ise (2017b), “Söz ve düşünceyi özel işaret veya harflerle anlatmak” şeklinde
yapmaktadır. Ancak okuryazarlık okuma ve yazmanın ötesinde bir anlam ifade etmektedir.
Okuryazarlık, içerisinde pek çok zihinsel beceriyi, dili kullanarak gerçekleştirilen iletişim becerilerini
ve tutumlarını içeren bir eğitim terimine dönüşmüştür (Aşıcı, 2009). Okuryazarlık; bilgi, beceri ve
sosyal normları anlamamızı, birbirimizle paylaşmamızı, yorumlayabilmemizi ve kendi kültürümüzde
bulunan semboller sistemini kullanarak bizden sonra gelecek nesillere aktarmamızı sağlayacak araçtır
(Altun ve Gürer, 2005, s.178). Okuma–yazma ile okuryazarlık arasındaki farkın tam olarak ifade
edilebilmesi kavram kargaşasının önüne geçecektir. Bu iki kavram arasındaki en belirgin farklar ise şu
şekildedir;
•

Okuma-yazma kod çözümlemesi, okuryazarlık ise anlamlandırmaya dayalıdır.

•

Okuma-yazma bir kategori, okuryazarlık bir derece belirtir.

•

Okur-yazmanın simgesi ortamdaki harflerdir, okuryazarlığın simgesi ise her şeydir.

Bunun sonucunda okuryazarlık kavramı her ne kadar okuma ve yazma kavramlarından
doğsada kavramın içeriği her geçen gün gelişmekte olan bir yapıya sahiptir. Toplumun
okuryazarlıkla ihtiyaçları arttıkça kavram da kendini geliştirmektedir. Bu gelişmeler ve
değişimlerin sonucunda ise eskiden günümüze kadar bir çok okuryazarlık türü ortaya
çıkmıştır. Okuryazarlık türlerinden en çok bilinenleri; ise Bilgi Okuryazarlığı, Bilim
Okuryazarlığı, Fen Okuryazarlığı, Görsel Okuryazarlık, Duygusal Okuryazarlık, EOkuryazarlık, Bilgisayar Okuryazarlığı, Teknoloji Okuryazarlığı, İnternet Okuryazarlığı,
Medya Okuryazarlığı, Coğrafya Okuryazarlığı, Çevre Okuryazarlığı, Ekonomi Okuryazarlığı,
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Eleştirel Okuryazarlık, Harita Okuryazarlığı, Hukuk Okuryazarlığı, Tarih Okuryazarlığı,
Politik Okuryazarlıktır.
Bu bilgiler ışığında ise bu araştırmada yeni bir okur yazarlık türü olarak önerilen ve sosyal
bilgiler dersinde kazandırılması gereklilik arz eden “yerel okuryazarlık” kavramı üzerinde
durulacaktır. Yerel okuryazarlık bireyin vatandaşlık görevlerinden biri olarak ta düşünülebilecek,
yaşadığı yerleşim biriminde tarihi, kültürel, turistik, ekonomik ve manevi yönleri bulunan alan, eser,
ören yeri ve edebi eserleri tanıma, temel özelliklerini bilme ve gerektiğinde aktarabilme işlemlerini
kapsamında bulunduran bir nitelik kazanma süreci olarak tanımlanabilir. Özellikle sosyal bilgiler
dersinin kültürel, tarihi, ekonomik varlıklar üzerine odaklanmış disiplinlerarası bir ders oluşu yerel
okuryazarlık kavramının işlevsel bir şekilde kullanılmasına ve gelişmesine imkan tanıyabilecektir.
Yakından uzağa öğretim ilkesinden hareketle sosyal bilgiler derslerinde çocukların doğal meraklarının
oldukça zengin olduğu dönemde yaşadıkları yerleşim biriminin anılan özelliklere sahip alanlarını,
eserlerini tanıtmak mutlaka sağlanmalıdır. Bu araştırmada, tarih boyunca Troialılardan Lidyalılara,
Romalılara, Trakyalılardan Akalara, İranlılardan Hellenistik Medeniyete, Bizanslılardan sonra da
Türklere kadar birçok kavim ve topluluğa ev sahipliği yapan, Ön Asya içlerinden gelen büyük ticaret
yollarının sonunda bulunan önemli iskele şehirlerinden biri olan, Fenikelilerden itibaren önemli kıyı
kentleri ve limanları arasında bulunan, Fatih Sultan Mehmet’ Han’ın İstanbul’u fethedip payitaht
yapması ile birlikte stratejik açıdan büyük önem kazanarak, kilit nokta haline gelen ve silahla
kazanılmış bir destan olmanın yanında, kardeşlik ve barış için bütün insanlığa ders olan boğaz
harbinin gerçekleştiği Çanakkale ili merkezine yönelik ilkokul 4. Sınıf öğrencilerinin yerel
okuryazarlık durumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Daha önce Türkiye’de çalışılmamış ve
tanımlanma sürecinde olan bir okuryazarlık türü olduğundan alanda önemi yadsınamayacak bir
eksikliği gidereceği düşünülmektedir.
Araştırmanın Amacı
Bu araştırmada, Çanakkale ili merkezinde bulunan ilkokullarda öğrenim gören 4.sınıf
öğrencilerinin yaşadıkları ilin tarihi, milli ve evrensel kültürel değerleri ve gezilecek yerleri hakkında
bilgilerinin ve bu doğrultuda yerel okuryazarlık durumlarının belirlenmesi amaçlanmaktadır
YÖNTEM
Araştırma Modeli
Araştırmada nitel araştırma desenlerinden biri olan durum çalışması kullanılmıştır. Durum
çalışmalarının en belirgin özelliği bir ya da birkaç durumun derinlemesine incelenmesidir.
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Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubunu Çanakkale ili merkezinde ilkokul 4. Sınıfta öğrenim gören ve
araştırmaya katılma konusunda istekli 37 öğrenci oluşturmaktadır.
Veri Toplama Araçları
Araştırmada veri toplama aracı olarak yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır.
Araştırmanın amacına uygun olarak Çanakkale ili merkezinde yerel okuryazarlığa konu olabilecek en
genel yapı, kültür ögesi ya da olaylar göz önüne alınarak uzman görüşüne dayalı olarak görüşme
formu soruları hazırlanmıştır. Görüşme formunda kişisel bilgiler bölümünden sonra yer alan bölümde
toplam 13 adet soru yer almaktadır. Bu sorulardan 1’i duyuşsal, 1’i beceriye dayalı ve kalan 11’i
bilişsel alan kapsamında yerel okuryazarlık durumunu belirlemeye yönelik olarak hazırlanmıştır.
Verilerin Analizi
Görüşme sorularının analizinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Her bir yerel okuryazarlık
görüşme sorusu kategori olarak belirlenmiş verilen yanıtlardaki kelimelerin benzerlik ya da tekrarına
dayalı olarak ta alt kategoriler oluşturulmuştur. Ayrıca bazı öğrencilerin cevapları bulgular içerisinde
doğrudan aktarmalar şeklinde sunulmuştur.
BULGULAR VE YORUMLAR
Bu bölümde ilk olarak katılımcılara ilişkin kişisel bilgilere, ardından öğrencilerin “Yerel
Okuryazarlık” düzeylerini belirlemeye yönelik görüşme formundaki sorulara verdikleri cevaplara ait
bulgu ve yorumlara yer verilmektedir.
Tablo 1: Araştırmaya katılan öğrencilerin cinsiyete göre dağılımı;
Cinsiyet

f

Erkek

19

Kız

18

Toplam

37

Tablo 1 incelendiğinde araştırmaya katılan öğrencilerin 19’unun erkek,18’inin ise kız olduğu
görülmektedir.
Tablo 2:Araştırmaya katılan öğrencilerin anne ve baba mesleklerine göre dağılımı;
Anne Mesleği
Ev Hanımı
Öğretmen
Diğer(işçi v.b)
Memur
Hemşire

f
13
7
7
3
2

Baba Mesleği
Diğer(işçi v.b)
Öğretmen
Asker
Mühendis
Bankacı
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Muhasebeci
Emekli
Akademisyen
Bankacı
Toplam

2
1
1
1
37

Memur
Akademisyen
Polis
Emekli
Toplam

2
1
1
1
37

Tablo 2 incelendiğinde anne mesleğinde en çok “Ev Hanımı”, en az ise “Emekli,
Akademisyen ve Bankacı” cevabı verilmiştir. Baba mesleğinde ise en çok “Diğer(işçi v.b.)” cevabı
verilirken en az ise “Akademisyen, Polis ve Emekli ”cevapları verilmiştir.
Tablo 3: Araştırmaya katılan öğrencilerin 2017-2018 1. Dönem Sosyal Bilgiler dersi karne notu
dağılımı;
Karne Notu Aralığı

f

0-25

0

25-50

0

50-75

0

75-100

37

Toplam

37

Tablo 3 incelendiğinde öğrencilerin hepsinin sosyal bilgiler dersi karne notu aralığı 75-100
puan arasındadır. Bu bağlamda araştırmaya katılan öğrencilerin tamamının ders başarı akademik
puanlarının 75 puan ve üzeri olduğu görülmektedir.
Tablo 4: Öğrencilerin “ Ailenizle ya da okulla birlikte Çanakkale’de tarihi ya da turistik özelliği
bulunan(kale ,müze , antik kent v.b.) nereleri gezdiniz? Gezdiğiniz bu yerlerden sizi en çok etkileyen
yerler hangileridir ve size neler hissettirmiştir? Kısaca açıklayınız.” sorusuna verdikleri cevaplar;
Gezilen Yerler

f

Troya Antik Kenti
Çimenlik Kalesi
Piri Reis Müzesi
Deniz Müzesi
Arkeoloji Müzesi
Kent Müzesi
Seramik Müzesi
Gezmedim
Asos Antik Kenti
Aynalı Çarşı
Kilitbahir Kalesi
Seyit Onbaşı Anıtı
Saat Kulesi
Nusret Mayın Gemisi
Toplam

16
13
12
10
8
6
4
4
2
2
2
1
1
1
82

Gezilen Yerler Arasında En Çok Etkileyen
Yerler
Etkileyen Yer Yok
Troya Antik Kenti
Piri Reis Müzesi
Arkeoloji Müzesi
Deniz Müzesi
Assos Antik Kent
Çimenlik Kalesi
Nusret Mayın Gemisi
Kent Müzesi

f

Toplam

37

12
11
5
3
2
1
1
1
1

Tablo4 incelendiğinde araştırmaya katılan öğrenciler en çok “Troya Antik Kenti’ni” en az ise
“Seyit Onbaşı Anıtı” , “Saat Kulesi” ve “ Nusret Mayın Gemisi”ni gezmiştir. Gezilen bu yerler
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arasında en çok etkilenildiği söylenilen yer ise “Troya Antik Kenti” dir. En çok gezilen ve etkilenen
yerler arasında tam bir bağlantı sağlanamadığı görülmektedir.
Araştırmaya katılan öğrencilerin en çok etkilendiği yerler ile ilgili hissettikleri duygu belirten
ifadeler kategorileştirilerek Tablo 5’te sunulmuştur;
Tablo 5:
Gezilen Tarihi Yerler İçin Hissedilenler

f

Mutlu oldum

9

Etkilendim

8

Beğendim

5

Tarihi öğrendim

4

Duygulandım

3

Heyecanlandım

3

Geçmişe gittim

3

Tarihe özlem duydum

2

Toplam

37

Tablo 5 incelendiğinde gezdiği turistik ve tarihi yerler hakkında öğrenciler hislerini en çok
“Mutlu oldum” yanıtı ile belirtmişlerdir. Öğrencilerin gezdiği yerlerden daha fazla etkilenmesi için ise
o yer hakkında daha fazla bilgi ve duyuşsal özelliğe sahip olması gerektiği öngörülmektedir. Bu
sayede tarihini bilen, milli ve manevi ayrıca evrensel değer taşıyan kültür ögelerini tanıyan ve
tanıtabilen bu eserlere sahip çıkan bireyler yetiştirme amacına daha çok yaklaşılabilecektir.
Tablo 6: Öğrencilerin “Aşağıda bulunan Çanakkale Boğaz Harbi konusunda yöneltilen soruları
cevaplandırınız. A. Çanakkale Boğaz Harbi Hangi Yılda Kazanılmıştır? B.Çanakkale Boğaz Harbine
Hangi Devletler Katılmıştır? C. Çanakkale Savaşında Mustafa Kemal Atatürk Nasıl Bir Görev
Üstelenmiştir? Bildiklerinizden kısaca bahsediniz.” sorularına verdikleri cevaplar;
Boğaz Harbi Yılı

f

Boğaz Harbine Katılan Devletler

f

18 Mart 1915

16

Osmanlı Devleti-İtilaf Devletleri

21

Bilmiyor

21

Bilmiyor

16

Toplam

37

Toplam

37

Tablo 6 incelendiğinde öğrencilerin 21’inin Çanakkale Boğaz Harbi’nin

yılını

bilmedikleri,16’sının ise yılı doğru bildiği görülmektedir. Boğaz harbine katılan devletleri öğrencilerin
21’i doğru bilmiş, 16’sı ise bilememiştir. Çanakkale Savaşı gibi bir destanımızın basit düzeyde olan
yılı ve savaşa katılan devletler bilgilerini, Çanakkale’de yaşayıp öğrenim gören öğrencilerin
bilmedikleri ya da yakın çevresinde ki tarih ve kültür ögeleri hakkında yetersiz bilgiye sahip oldukları
görülmektedir.
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Öğrencilerin diğer bir alt soru olan “Çanakkale Savaşı’nda Mustafa Kemal Atatürk nasıl bir
görev üstlenmiştir” sorusuna cevapları ise kategorize edilip tablo 7’de gösterilmiştir;
Tablo 7:
Çanakkale Savaşı’nda Mustafa Kemal Atatürk

F

Bilgim yok

11

Ordumuza komutanlık yapmıştır

9

19. Tümenin komutanlığını üstlenmiştir

7

Yurdumuzu kurtarmıştır

6

Zorlu görevler üstlenmiştir

4

Toplam

37

Yukarıdaki tablo 7 incelendiğinde öğrenciler en çok “Bilgim yok” cevabını vermişlerdir. Bu
cevabı sırası ile “Ordumuza komutanlık yapmıştır” , “19. Tümenin komutanlığını üstlenmiştir” ,
“Yurdumuzu kurtarmıştır” ve “Zorlu görevler üstlenmiştir” cevapları takip etmektedir. Tablo
incelendiğinde öğrencilerin sayıca büyük bir bölümünün Çanakkale Savaşı’nda Mustafa Kemal
Atatürk’ün yaptıkları ile ilgili bilgim yok cevabını verdikleri, bilgisi olduğunu beyan edenlerin de
yetersiz durumda bulundukları görülmektedir.
Tablo 8 : Öğrencilerin “ Çanakkale şehitliğinde bulunan Şehitler Abidesi ne zaman yapılmıştır? Bu
anıt ile ilgili neler biliyorsunuz?Kısaca açıklayınız.” sorusuna verdikleri cevaplar;
Abidenin Yapılış Yılı

f

Şehitler Abidesi İle İlgili Bilinenler

f

1960

37

Bilmiyorum

14

Bilmiyorum

0

Şehitlerimiz için yapılmıştır

9

Tavanının altında Türk Bayrağı vardır

8

Dört ayağı vardır

6

Şehitlerin mezarları vardır

3

Şehitlerimiz için önemli bir yer

1

Çok yüksek bir yer

1

Gelibolu yarımadasındadır

1

Toplam

43

Toplam

37

Tablo 8 incelendiğinde, öğrencilerin hepsi Şehitler Abidesi’nin yapılış yılını bilmemektedir.
Şehitler Abidesi ile ilgili bilinenler kısmında ise öğrenciler en çok “Bilmiyorum” cevabını
vermişlerdir. Bu cevabı sırası ile “Şehitlerimiz için yapılmıştır”, “Tavanının altında Türk Bayrağı
vardır” ve ”Dört ayağı vardır” cevapları takip etmektedir. En az ise “Şehitlerimiz için önemli bir yer”,
“Çok yüksek bir yer” ve “ Gelibolu yarımadasındadır” cevapları verilmiştir. Bazı öğrencilerin soruya
verdikleri cevaplar şu şekildedir;
•

Bu anıt şehitlerimiz için yani onların anısında dikilmiştir. 4 ayağı vardır. Tavanının altında bayrak
var. Bir çok çiçek dikilmiştir.” (Ö32,K)

•

“Gelibolu’da ve şehitlerimizin mezarları vardır.” (Ö22,E)
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•

“Ne zaman yapıldı bilmiyorum. Ama Şehitler Abidesi çok güzel yani Mehmetçiğimizin yattığı
yeri kim beğenmez.” (Ö20,E)

•

“Oraya gittim. Fakat orayla alakalı bir şey bilmiyorum.” (Ö17,K)

•

“Bu anıtın şehitlerin uğruna yapıldığını biliyorum.” (Ö9,K)
Tablo 8 ve öğrencilerin cevapları incelendiğinde, öğrencilerin yaşadığı çevre olan ve

Türkiye’nin tarihi için önemi büyük olan Çanakkale ve burada bulunan Şehitler Abidesi hakkında
bilinenlerin oldukça kısıtlı ve yetersiz olduğu görülmektedir.
Tablo 9: Öğrencilerin “Çanakkale’de bulunan resimdeki yerin adı nedir? Bu yer hakkında neler
biliyorsunuz? Kısaca açıklayınız.” sorusuna verdikleri cevaplar;
Resimdeki Yer
Aynalı Çarşı
Bilmiyor

Toplam

f
33
4

37

Resimdeki Yer Hakkında Bilinenler
Bilmiyorum
Hediyelik eşyalar satılır
El yapımı eşyalar satılır
Her çeşit eşya satılır
Eski eşyalar satılır

f
10
7
6
5
4

İçinde mağazalar var
Ev eşyaları satılır
Eskiden ahır olarak kullanılmıştır
Çanakkale’dedir
Giriş ve çıkışında aynalar vardır
Tarihi çok öncelere dayanır

3
2
2
1
1
1

Toplam

45

Tablo 9 incelendiğinde resimdeki yer hakkında öğrencilerin 33’ü doğru 4’ü ise yanlış cevap
vermiştir. Resimdeki yer hakkında ise en çok “Bilmiyorum” cevabı verilmiştir. Bu cevabı sırası ile
“Hediyelik eşyalar satılır” ,”El yapımı eşyalar satılır” cevapları takip etmektedir. En az verilen
cevaplar ise “Tarihi yapısı çok öncelere dayanır”,” Çanakkale’dedir” ve “Giriş ve çıkışında aynalar
vardır” cevaplarıdır. Bazı öğrencilerin soruya verdikleri cevaplar şu şekildedir;
•

“Aynalı Çarşı. Tarihi yapısı öncelere dayanır. Ayna satılan bir yerdir. Ama turistik eşyalarda
satılır.” (Ö37,E)

•

“Aynalı Çarşı’dır. Çanakkale’nin tek çarşısıdır. Önceden ahırdı.” (Ö25,E)

•

“Burası Aynalı Çarşı’dır. Burada bir sürü hediyelik eşyalar vardır.” (Ö17,K)

•

“Aynalı Çarşı. Çanakkale’de olduğunu biliyorum.” (Ö4,E)

656

X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Nevşehir / 2018

Tablo 9 ve öğrencilerin verdiği cevaplar incelendiğinde birçok öğrenci buraya gitmiş adını
biliyor fakat bu yer hakkında bilinenler oldukça yetersiz ve sadece içinde olan, satılan eşyalarla
ilgilidir. Öğrencilerin Aynalı Çarşı’yı bildiği fakat Aynalı Çarşı hakkında yeterli tarihi bilgiye sahip
olmadığı görülmektedir.
Tablo 10: Öğrencilerin “Çanakkale’de bulunan resimdeki yerin adı nedir? Resimdeki yer hakkında
neler biliyorsunuz? Kısaca açıklayınız.” sorusuna verdikleri cevaplar;
Resimdeki Yer

f

Resimdeki Yer Hakkında Bilinenler

f

Saat Kulesi

35

Bilmiyorum

14

Bilmiyor

2

5 katlıdır

12

Romen rakamları ile saati gösterir

8

Çanakkale meydandır

3

Tarihi eserdir

2

Girilmeyen bir kapısı vardır

2

Sağlam bir yerdir

1

Büyük ve uzun bir yerdir

1

Önünde bir çeşme vardır

1

Toplam

44

Toplam

37

Tablo 10 incelendiğinde öğrencilerin 35’i resimdeki yeri doğru bilmiştir. 2

öğrenci ise

bilememiştir. Resimde bulanan Saat Kulesi hakkında bilinenler sorusuna ise en çok “Bilmiyorum”
cevabı verilmiştir. Bu cevabı sırası ile “ 5 katlıdır ”ve “Romen rakamları ile saati gösterir” cevabı takip
etmektedir. En az verilen cevaplar ise sırası ile “Tarihi eserdir” “Sağlam bir yerdir”, “Büyük ve uzun
bir yerdir” ve “Önünde bir çeşme vardır” cevaplarıdır. Bazı öğrencilerin soruya verdikleri cevaplar şu
şekildedir;
•

“Saat Kulesi kordonda bulunan tarihi bir eserdir.” (Ö37,E)

•

“Burası Saat Kulesi’dir. 5 katlıdır ve romen rakamları ile saati gösterir.” (Ö17,K)

•

“ Çanakkale Saat Kulesi. Önünde bir çeşme olduğu ve girilmeyen bir kapısı vardır.” (Ö1,E)
Tablo 10 da yer alan bulgular incelendiğinde öğrencilerden sadece ikisinin doğru cevabı

bilemediği görülmektedir. Fakat resimdeki yerin Saat Kulesi olduğunu bilenler ise sadece fiziki
durumuna ilişkin birkaç özellik söylemişlerdir. Katılımcıların Saat Kulesi’nin tarihi ve fiziki
özellikleri ile ilgili eksik ya da yetersiz bilgiye sahip oldukları belirlenmiştir.
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Tablo 11: Öğrencilerin “Resimdeki Çanakkale yöresine ait olan meşhur tatlının adı nedir? Bu tatlının
yapımında hangi malzemeler kullanılmaktadır?” sorusuna verdikleri cevaplar;
Tatlının Adı
Peynir
Helvası
Bilmiyorum

f
34

Tatlının Yapımında Kullanılan Malzemeler
Bilmiyorum

f
23

3

Toplam

37

Peynir ve Şeker
Sadece peynir var
Peynir ve Süt
Peynir ve Helva
Sadece şeker var
Süt, Şeker ve Peynir
Şeker, Peynir ve Un
Toplam

4
3
2
2
1
1
1
37

Tablo 11 incelendiğinde resimdeki tatlının adını öğrencilerin 34’ü doğru cevap vermiştir. 3
öğrenci ise resimdeki tatlının adını bilememiştir. Bu tatlının yapımında kullanılan temel malzemeler
sorusuna ise en çok “Bilmiyorum” cevabı verilmiştir. Bu cevabı sırasıyla “Peynir ve şeker” ve “Sadece
peynir” cevapları takip etmektedir. En az verilen cevaplar ise “Sadece şeker var”, “Süt, şeker ve peynir
“ ve “ Şeker, peynir ve un” cevaplarıdır. Bazı öğrencilerin soruya verdikleri cevaplar şu şekildedir;
•

“Bu peynir helvasıdır. Sanırım peynir ve helva kullanılır.” (Ö29,K)

•

“Peynir helvası. Şeker, peynir ve un” (Ö16,E)

•

“Peynir helvasıdır. Tatlının yapımında ne olduğunu bilmiyorum. Çünkü daha önce hiç tatmadım”
(Ö13,K)

•

“Peynir helvası. İçinde süt ve peynir var.” (Ö3,E)
Tablo 11 ve öğrencilerin cevapları incelendiğinde öğrencilerin 34’ü resimdeki tatlıyı doğru

bilmiştir. Fakat doğru bilenlerde dahil hiçbir öğrencinin yaşadıkları Çanakkale’nin en meşhur tatlısı
olarak görülen “Peynir Helvası” hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıkları görülmektedir.
Tablo 12:Öğrencilerin “Resimdeki geminin adı nedir? Bu geminin Çanakkale Boğaz Harbi için önemi
nedir? Kısaca açıklayınız.” sorusuna verdikleri cevaplar;
Geminin Adı

f

Çanakkale Boğaz Harbi İçin Önemi

f

Nusret Mayın Gemisi

29

Bilmiyorum

22

Bilmiyor

8

Çanakkale Boğaz Harbinde denize mayın döşemiştir

11

Çanakkale’nin kurtuluşunu sağlamıştır

3

Denize 26 mayın döşemiştir

1

Toplam

37

Toplam

37
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Tablo 12 incelendiğinde öğrencilerin 29’u resimdeki gemiyi bilmiş, 8 öğrenci ise
bilememiştir. Bu geminin Çanakkale Boğaz Harbi için önemi hakkında en çok “Bilmiyorum” cevabı
verilmiştir. Bu cevabı sırası ile “ Çanakkale Boğaz Harbinde denize mayın döşemiştir”,
“Çanakkale’nin kurtuluşunu sağlamıştır” ve “ Denize 26 mayın döşemiştir” cevapları takip etmektedir.
Bazı öğrencilerin soruya verdikleri cevaplar şu şekildedir;
•

“Nusret Mayın Gemisi. Bu gemi Çanakkale’nin kurtuluşunu sağlamıştır.” (Ö32,K”

•

“Nusret Mayın Gemisi. Denize 26 mayın döşemiştir.” (Ö25,E)

•

“Nusret Mayın Gemisi. Çanakkale Savaşı’nda denizlere mayın koyuyor.” (Ö16,E)

•

“Resimdeki gemi Nusret Mayın Gemisidir. Boğaza mayın bırakarak düşmanları yenmiştir.”
(Ö9,K)
Tablo 12’de ve öğrencilerin cevapları incelendiğinde resimdeki geminin adını 29 öğrenci

bilmiştir. Kalan 8 öğrenci ise Çanakkale’de yaşamasına rağmen cevabı bilememiştir. Resimdeki
gemiyi doğru bilen öğrencilerin ise yaşadıkları yer olan Çanakkale merkezde bir örneği sergilenen
“Nusret Mayın Gemisi” hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıkları görülmektedir.
Tablo 13: Öğrencilerin “Çanakkale’de bulunan Kilitbahir Kalesi hakkında neler biliyorsunuz? Kısaca
açıklayınız.” sorusuna verdikleri cevaplar;
Kilitbahir Kalesi

f

Bilmiyorum

22

Kilitbahir Kalesi Eceabat’tadır

4

Çanakkale Savaşı’nda kullanılmıştır

3

Büyük ve güçlü bir kale

2

Topçu atışları yapılmıştır

1

Cephaneliktir

1

Eski bir yer

1

Savaşlar yapılan bir yer

1

Çimenlik Kalesi ile bağlantısı vardır

1

Adı “Denizin Kilidi” demektir

1

Toplam

37

Tablo 13 incelendiğinde öğrencilerin en çok “Bilmiyorum” cevabı verdikleri görülmektedir.
Bu cevabı sırası ile “Kilitbahir Kalesi Eceabat’tadır” ve “ Çanakkale Savaşı’nda kullanılmıştır”
cevapları takip etmektedir. En az verilen cevaplar ise sırasıyla “Topçu atışları yapılmıştır”,
“Cephaneliktir”, “Eski bir yer “, “Savaşlar yapılan bir yer”, Çimenlik Kalesi ile bağlantısı vardır”, “
Adı “Denizin Kilidi” demektir” cevaplarıdır. Bazı öğrencilerin soruya verdikleri cevaplar şu
şekildedir;
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•

“Günümüz Türkçesi ile adı “Denizin Kilidi” demektir.” (Ö14,E)

•

“Kilitbahir Kalesi Eceabat’tadır. Ama önemini bilmiyorum.” (Ö17,K)

•

“Bildiğim bir şey yok ama gezmiştim.” (Ö18,K)

•

“Kilitbahir Kalesi topçu atışlarının yapıldığı, cephane saklanan bir yerdir.” (Ö37,E)
Tablo 13 ve öğrencilerin soruya verdikleri cevaplar incelendiğinde öğrencilerin yaşadığı yere

ait olan “Kilitbahir Kalesi” hakkında bilgiye sahip olmadıkları, bilenlerin ise eksik, yetersiz hatta
yanlış bilgilere sahip oldukları görülmektedir.
Tablo 14 : Öğrencilerin “Çanakkale’de bulunan resimdeki “Çimenlik Kalesi” hakkında neler
biliyorsunuz? Kısaca açıklayınız “ sorusuna verdikleri cevaplar;
Çimenlik Kalesi

f

Bilmiyorum

26

Çanakkale Savaşı’nda kullanılmıştır

4

İçinde patlamamış mermi vardır

4

Müthiş ve büyük bir yer

2

İçerisinde eski toplar vardır

1

Tarihi bir eserdir

1

Savaş zamanı topçu atışları yapılmıştır

1

Bir müzedir

1

Toplam

40

Tablo 14 incelendiğinde öğrencilerin en çok “Bilmiyorum” cevabını verdiği görülmektedir. En
az ise “Tarihi bir eserdir”, “İçerisinde eski toplar vardır”, “Savaş zamanı topçu atışları yapılmıştır” ve
“ Bir müzedir” cevapları verilmiştir. Bazı öğrencilerin soruya verdikleri cevaplar şu şekildedir;
•

“Çimenlik Kalesi yine topçu atışlarının yapıldığı , günümüzde müze olan bir yerdir” (Ö37,E)

•

“Queen Elizabeth gemisi bu kaleye mermi atmış, ancak mermi patlamamıştır.” (Ö25,E)

•

“Çanakkale Savaşı’nda kullanılan bir kale” (Ö22,E)

•

“Hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Çünkü hiç gitmedim ve nerede olduğunu bilmiyorum.”(Ö13,K)
Tablo 14 ve öğrencilerin verdiği cevaplar incelendiğinde öğrencilerin yaşadığı yer olan

Çanakkale merkezde bulunan “Çimenlik Kalesi” hakkında bir şey bilmedikleri, soruya cevap
verenlerin ise bilgilerinin eksik, yetersiz ve hatta yanlış bilgiye sahip oldukları görülmektedir.
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Tablo 15: Öğrencilerin “Troya Antik Kenti’nin de simgesi olan ve Çanakkale kordonda bulunan
resimdeki maketin adı nedir? Resimdeki maket hakkında neler biliyorsunuz? Kısaca açıklayınız.”
sorusuna verdikleri cevaplar;
Resimdeki Maketin Adı
Truva Atı
Bilmiyor

f
35
2

Toplam

37

Maket Hakkında Bilinenler
Bilmiyorum
Truva atıyla düşmanlarını kandırıp yenmişlerdir
İçine asker saklanmıştır
Hediye olarak Troyalılara verilmiştir
Bu maket kopyasıdır
Maket Çanakkale kordonda bulunur
Gerçeği Troya Antik Kenti’ndedir
Toplam

f
19
10
7
4
2
1
1
44

Tablo 15 incelendiğinde öğrencilerin 35’i resimdeki maketi doğru bilmiştir. 2 öğrenci ise
bilememiştir. Öğrencilerin maket hakkında bilgilerinde ise en çok “Bilmiyorum” cevabını verdikleri
görülmektedir. Bu cevabı sırası ile “ Truva atıyla düşmanlarını kandırıp yenmişlerdir”, “İçine asker
saklanmıştır” cevapları takip etmektedir. En az ise “Bu maket kopyasıdır”, “Gerçeği Troya Antik
Kenti’ndedir” ve “Maket Çanakkale kordonda bulunur” cevapları verilmiştir. Bazı öğrencilerin soruya
verdiği cevaplar şu şekildedir;
•

“Adı Truva Atı. Savaşta askerlerin saklanması için kullanılmıştır.” (Ö17,K)

•

“Truva Atı. Akalılar düşmanlarına tuzak olarak göndermişlerdir.” (Ö7,K)

•

“Maketin adı Truva Atı. Maket hakkında sadece kordonda olduğunu biliyorum” (Ö5,K)

•

“Truva

Atı.

Hediye

olarak

gönderildiğinde

hediyeyi

almışlar,

askerler

içeri

girebilmişlerdir.”(Ö2,E)
Tablo 15’de yer alan öğrenci cevapları incelendiğinde yaşadıkları yer olan Çanakkale ilinde en
çok gezilen kordonda bulunan bu maket hakkında öğrencilerin yeterli bilgiye sahip olmadıkları
belirlenmiştir.
Tablo 16: Öğrencilerin “Siz olsaydınız Çanakkale ilinin tarihi, kültürel ve manevi değerleri için nasıl
bir slogan belirlerdiniz?” sorusuna verdikleri cevaplar;
f
29
8
37

Belirledim
Bilmiyorum
Toplam

Tablo 16 incelendiğinde 29 öğrenci bir slogan belirlemiş, 8 öğrenci ise slogan
belirleyememiştir. Bazı öğrencilerin sloganları şu şekildedir;
•

“Çanakkale’yi Koru, Tarihi Koru”
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•

“Koru Çanakkale’yi, Koru tarihi”

•

“Koru Çanakkale’yi, Koru Kültürel Değeri”

•

“Çanakkale Tarihi, Herkes Biraz Gezmeli”

•

“Çanakkale’yi Gez, Tarihi Öğren”

•

“Çanakkale Kentimiz, Biz Burayı Sevmeliyiz”

•

“Çanakkale Var, Başkası Yok”
Öğrencilerin sloganları incelendiğinde Çanakkale’de yaşayan çocukların sloganları bu şehrin

önemini göstermektedir. Fakat çocuklar yetersiz bilgiye sahip oldukları halde böyle güzel ve anlamlı
sloganlar üretebiliyorlarsa, yakın çevresinin tarihini temel düzeyde bildiklerinde yani “yerel
okuryazarlık” becerisi kazandırıldığında yaşadıkları çevrenin önemini daha fazla ve daha anlamlı bir
şekilde kavrayacakları düşünülmektedir.
Tablo 17: Öğrencilerin “Sorularda yer alan tarihi yerler haricinde Çanakkale’de gezdiğiniz tarihi ve
turistik başka yerler nelerdir?” sorusuna verdikleri cevaplar;
Gezilen Yerler
Gezmedim
Çanakkale Deniz Müzesi

f
14
12

Çanakkale Seramik Müzesi
Çanakkale Piri Reis Müzesi
Çanakkale Arkeoloji Müzesi

10
7
7

Çanakkale Kent Müzesi
Çanakkale Troya Antik Kenti
Çanakkale Şehitliği

4
4
2

Tabyalar
Çanakkale Morto Koyu
Çanakkale Bozcaada
Çanakkale Gökçeada

1
1
1
1

Çanakkale Nusret Mayın Gemisi
Çanakkale Assos Antik Kent
Toplam

1
1
66

Tablo 17 incelendiğinde görüşme formunda sorulan tarihi ve turistik yerler haricinde nereleri
gezdiniz sorusuna öğrenciler en çok “Gezmedim” cevabını vermişlerdir. Bu cevabı sırası ile
“Çanakkale Deniz Müzesi” ve “Çanakkale Seramik Müzesi” takip etmektedir. En az verilen cevaplar
ise “Tabyalar”, “Çanakkale Morto Koyu”, “Çanakkale Gökçeada”, “Çanakkale Bozcaada”,
“Çanakkale Assos Antik Kent” ve “Çanakkale Nusret Mayın Gemisi” cevaplarıdır. Öğrencilerin bu
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yerleri sadece turistik ve güzellik amacıyla değil bilgi sahibi de olmak amacıyla gezmeleri
gerekmektedir.
Tablo 18: Öğrencilerin “Sorularda yer alan tarihi, kültürel, milli ve manevi özelliği bulunan bir yeri
misafirinize siz nasıl tanıtırdınız? Onun için nasıl bir sunum hazırlardınız? Kısaca açıklayınız.”
sorusuna verdikleri cevaplar;
Nasıl Tanıtırdınız?

f

Gezdirerek anlatırdım

15

Sözlü olarak anlatırdım

13

Bilmiyorum

12

Resimli bir slayt gösteri ile anlatırdım

4

Bir proje hazırlayarak anlatırdım

2

Toplam

46

Tablo 18 incelendiğinde öğrenciler en çok “Gezdirerek anlatırdım” cevabını vermişlerdir. Bu
cevabı sırası ile “Sözlü olarak anlatırım” ve “ Bilmiyorum” cevapları takip etmiştir. En az ise “Resimli
bir slayt gösteri ile anlatırdım” ve “ Bir proje hazırlayarak anlatırdım” cevapları verilmiştir. Bazı
öğrencilerin soruya verdikleri cevaplar şu şekildedir;
•

“Gezdirirdim. Ona bir sunum hazırlardım. Çanakkale’nin en güzel yerlerini gösterirdim.
Çanakkale’nin tarihi yerlerini gösterir, anlatırdım.” (Ö1,K)

•

“Bir proje hazırlardım ve onun tarihini, maceralarını anlatırdım” (Ö7,K)

•

“Çoğunu bilmediğim için tanıtamazdım” (Ö15,K)

•

“Fotoğraflarını çeker, bir projeksiyona yükler, sonra gezdirirdim.” (Ö22,E)

•

“Misafirime her detayını söyleyerek anlatırdım. Bazı turistik yerlere de götürebilirim.” (Ö37,E)
Tablo 18 de yer alan öğrencilerin verdiği cevaplar incelendiğinde kullanışlı ve yararlı

sunumlar düşündükleri belirlenmiştir. Yerel okuryazarlık becerisine sahip oldukları taktirde öğrenciler
yaşadığı bölgenin tarihi ve turistik yerleri hakkında bilgi sahibi olacaklar ve onları bilmeyen başka
insanlara nasıl aktarılması gerektiğini kavrayacakları öngörülmektedir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Araştırmaya 19 erkek, 18 kız öğrenci olmak üzere toplam 37 kişilik 4.sınıf öğrencisi katılım
sağlamıştır.
Araştırmaya katılan öğrencilerin anne meslekleri en çok ev hanımlığıdır. Baba mesleği ise
diğer(işçi v.b) dir.
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Araştırmaya katılan öğrencilerin tamamının sosyal bilgiler karne notu 75-100 arasındadır.
Öğrencilerin başarılı olduğu gözlenmiştir.
Araştırmada Çanakkale’de öğrencilerin en çok Troya Antik Kenti’ni gezdikleri belirlenmiştir.
Bu gezilen yerler arasında ise en çok Troya Antik Kenti’nden etkilenildiği belirlenmiştir. Öğrencilerin
etkilendikleri yerlerle ilgili hislerini ise en çok “Mutlu oldum” cevabı ile belirttikleri görülmektedir.
Araştırmada Çanakkale Boğaz Harbinin yılını 16 kişi, harbe katılan devletleri ise 21 kişinin
bildiği belirlenmiştir. Öğrencilerin Çanakkale Savaşı’nda Mustafa Kemal Atatürk’ün yaptıkları ile
ilgili bilgi sahibi olmadıkları belirlenmiştir.
Araştırma öğrencilerin Çanakkale Şehitler Abidesi’nin yapılış yılını bilmedikleri ve bu abide
ile ilgili bilinenler için en çok bilmiyorum cevabını verdikleri belirlenmiştir.
Araştırmada öğrencilere yöneltilen birinci resimli soruda Aynalı Çarşı sorulmuştur. Bu soruyu
33 öğrencinin doğru bildiği belirlenmiştir. Resimdeki yer olan Aynalı Çarşı hakkında ne bildiklerinde
ise en çok bilmiyorum cevabını verdikleri belirlenmiştir.
Araştırmada öğrencilere yöneltilen ikinci resimli soruda Saat Kulesi sorulmuştur. Bu soruyu
35 öğrencinin doğru bildiği belirlenmiştir. Saat Kulesi hakkında ne bildikleri sorulduğunda ise en çok
bilmiyorum cevabını verdikleri belirlenmiştir.
Araştırmada öğrencilere yöneltilen üçüncü resimli soruda Peynir Helvası sorulmuştur. Bu
soruyu 34 öğrencinin doğru bildiği belirlenmiştir. Bu tatlının yapımında kullanılan malzemeler
hakkında ne bildikleri sorulduğunda ise en çok bilmiyorum cevabını verdikleri belirlenmiştir.
Araştırmada öğrencilere yöneltilen dördüncü resimli soruda Nusret Mayın Gemisi
sorulmuştur. Bu soruyu 29 öğrencinin doğru bildiği belirlenmiştir. Nusret Mayın Gemisi hakkında ne
bildikleri sorulduğunda ise en çok bilmiyorum cevabını verdikleri belirlenmiştir.
Araştırmada öğrencilere Kilitbahir Kalesi hakkında ne bildikleri sorulduğunda

ise çok

bilmiyorum cevabını verdikleri belirlenmiştir.
Araştırmada öğrencilere Çimenlik Kalesi Kalesi hakkında ne bildikleri sorulduğunda ise en
çok bilmiyorum cevabını verdikleri belirlenmiştir.
Araştırmada öğrencilere yöneltilen beşinci resimli soruda Truva Atı sorulmuştur. Bu soruyu
35 öğrencinin doğru bildiği belirlenmiştir. Truva Atı hakkında ne bildikleri sorulduğunda ise en çok
bilmiyorum cevabını verdikleri belirlenmiştir.
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Araştırmada öğrencilerden Çanakkale’nin tarihi, kültürel ve manevi değerleri için bir slogan
yazmaları istendiğinde,29 öğrencinin slogan yazdığı belirlenmiştir.
Araştırmada öğrencilerin verilen görüşme formunda sorulan tarihi yerler dışında Çanakkale’de
çok az yeri gezdiği hatta hiç gezmeyen öğrencilerin olduğu belirlenmiştir.
Araştırmada öğrencilerin dışarıdan gelen bir misafirine yaşadıkları yerdeki tarihi, kültürel ve
manevi değerleri en çok gezdirerek anlatacağı belirlenmiştir.
Bu bağlamda öğrencilerin yaşadıkları yer olan Çanakkale merkezde bulunan tarihi eserler,
kültürel ve manevi değerler hakkında bilgi sahibi olmadığı hatta yanlış bilgi sahibi oldukları
görülmektedir. Öğrencilerin belki her gün önünden geçtiği bu tarihi yerleri yada kültürel değerleri
sadece görüp hakkında hiç denecek kadar az bilgiye sahip oldukları belirlenmiştir.
Bu sonuçlar ışığında öneriler aşağıda sıralanmıştır;
Literatüre kazandırmak istediğimiz “Yerel Okuryazarlık” niteliğinin

öğrencilerde

oluşturulmasına katkı sağlayacak etkinliklere yer verilmesi,
Yerel okuryazarlığın bireyin vatandaşlık görevlerinden biri olarak ta düşünülebilecek, yaşadığı
yerleşim biriminde tarihi, kültürel, turistik, ekonomik ve manevi yönleri bulunan alan, eser, ören yeri
ve edebi eserleri tanıma, temel özelliklerinin farkında olma ve gerektiğinde edindiği bilgileri başka
bireylere doğru şekilde aktarabilme becerisini kapsamında bulunduran bir nitelik kazanma süreci
olarak program geliştirmecilere, öğretmenlere, eğitimcilere, ailelere tanıtılmasının sağlanması,
Yerel okuryazarlık kavramının kazandırılması için en uygun dersler olan hayat bilgisi ve
sosyal bilgiler derslerinde kavramsal etkinliklere yer verilmesi,
Öğretim ilkelerinden yakından uzağa ilkesinden hareketle sosyal bilgiler dersinde bu niteliğin
kazandırılması için program geliştirme uzmanlarının gerekli düzenlemeleri yapmaları
Sınıf öğretmenlerinin de yerel okuryazarlık kavramı konusunda düzeylerini belirlemeye
yönelik araştırmalar yapılması,
Turizmin gelişmesine, tarihi bilinç oluşmasına, kültürün ve onun ögelerinin korunmasına
önemli katkı sağlaması beklenen yerel okuryazarlık konusunda kurumlar arası işbirliği sağlanması
(örneğin yerel yönetimler, müzeler, tarih alanı uzmanları, il kültür müdürlüğü, turizm il müdürlükleri)
İllere ilişkin yerel okuryazarlık envanteri hazırlanması ömerilmektedir.
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ÖZET
Bu araştırmada yeni bir okur yazarlık türü olarak önerilen ve sosyal bilgiler dersinde kazandırılması
gereklilik arz eden “yerel okuryazarlık” kavramına ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüşlerini belirlemek
amaçlanmıştır. Yerel okuryazarlık bireyin vatandaşlık görevlerinden biri olarak ta düşünülebilecek, yaşadığı
yerleşim biriminde tarihi, kültürel, turistik, ekonomik ve manevi yönleri bulunan alan, eser, ören yeri ve edebi
eserleri tanıma, temel özelliklerinin farkında olma ve gerektiğinde edindiği bilgileri başka bireylere doğru
şekilde aktarabilme becerisini kapsamında bulunduran bir nitelik kazanma süreci olarak tanımlanabilir. Betimsel
nitelikte gerçekleştirilen araştırmanın verileri Sınıf Öğretmenlerinin “Çanakkale İli Merkezi Yerel Okuryazarlık
kavramına ilişkin görüşlerini belirlemek üzere hazırlanan açık uçlu sorulardan oluşan yapılandırılmış görüşme
formu ile toplanmıştır. Toplanan veriler nitel araştırma yöntemine uygun tekniklerle analiz edilmiş, ulaşılan
bulgulara dayalı olarak katılımcı sınıf öğretmenlerinin yerel okuryazarlık konusunda kendilerini yeterli düzeyde
bulduklarını belirtmelerine rağmen tarihi ve kültürel ürünleri, yerel değerleri tanıtma ve sunumunu
gerçekleştirme konusunda yeterli yerel okuryazarlık düzeyine sahip bulunmadıkları sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Yerel Okuryazarlık, Sosyal Bilgiler, İlkokul

ABSTRACT
In this research, it was aimed to determine the opinions of the class teachers on the concept of "local
literacy", which is recommended as a new type of literacy and needs to be acquired in social studies class. Local
literacy includes the ability to recognize historical, cultural, touristic, economic and spiritual aspects, works,
ruins and literary works, to be aware of the basic features and to convey the information that is obtained when
necessary to other people correctly, which can be considered as one of the citizen duties of the individual, can be
defined as a qualification process. The data of the research carried out in the descriptive nature were collected by
the structured interview form consisting of open-ended questions prepared by the teachers of the classroom to
determine the opinions of the Çanakkale Provincial Center on the concept of Local Literacy. The collected data
were analyzed using techniques appropriate to the qualitative research method and based on the findings,
participants were able to find that they did not have enough local literacy to introduce and present their historical
and cultural products, local values, although they found that they found themselves sufficiently competent in
local literacy.
Keywords: Local Literacy, Social Studies, Primary Scholl

667

X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Nevşehir / 2018

GİRİŞ
Okuryazarlık kavramı kullanıldığı alan ve amaca göre farklılık göstermekle birlikte, daha çok
kişinin kendi duygu, düşünce ve isteklerini konuşarak ve yazarak tam ve doğru bir şekilde ifade
etmesi, başkalarının söylediklerini ve yazdıklarını dinleyerek ve okuyarak doğru bir şekilde anlaması
ve bütün bunları yaparken de kendi bilgi ve becerilerini sosyal ve kültürel alanda kullanması
anlamında algılanmaktadır. Dahası böyle bir okuryazarlık becerisi ile donanmış kişilerin, kendi bilgi,
duygu ve düşüncelerini geliştirirken, yaratıcı ve derin değerlere sahip olacağı varsayılmaktadır.
Özellikle 1990’lardan sonra, okuryazarlığın kavramsal çerçevesi, teknolojik gelişmelere,
yaşam koşullarının değişmesine ve ortaya çıkan yeni ihtiyaçlara bağlı olarak çeşitlenmeye başlamıştır.
Artık, okuryazarlık kavramı tekil değil, çoğul olguları kapsar hale gelmiştir. Okuryazarlık, bilgisayar
okuryazarlığı, teknoloji okuryazarlığı, internet okuryazarlığı, medya okuryazarlığı gibi farklı
okuryazarlık türleri ile birlikte kullanılır olmuştur (Altun, 2005).
Bu okuryazarlık türlerinin dışında kültürel okuryazarlık, bilim okuryazarlığı, evrensel
okuryazarlık gibi başka türleri de oluşturulan okuryazarlık kavramı farklı bir perspektif kazanmaya
başlamıştır. Bu türler içerisinden bilgisayar okuryazarlığı ile medya okuryazarlığının ilköğretim ve
orta öğretim okullarında ders olarak okutulmaya başlanmış olması da gelişmelere katkı sağlamıştır
Buradan hareketle okuryazarlık türlerinin çeşitliliği ve bu çeşitliliğe sahip olan bireylerin sayıca
yüksekliği toplumdaki başarının göstergesi olduğu gibi toplumların gelişmişlik durumunu gösteren
ölçütlerden biri olarak da değerlendirilebilir. Okuryazar kişilerin kendini geliştirdiği kadar içinde
yaşadığı toplumun problemlerinin çözümüne ve ilerlemesine katkıda bulunacağına inanılmaktadır
(Güneş, 1997). Yaşanan bu gelişmelerle okuryazarlık kelimesi her geçen gün yeni terimlerle birleşerek
(medya okuryazarlığı, görsel okuryazarlık, tarih okuryazarlığı, teknoloji okuryazarlığı vb.) anlam
sahasını genişletmektedir. Alan yazına yeni bir terim olarak kazandırılmaya çalışılan bir başka
okuryazarlık türü ise “Yerel Okuryazarlık” olarak adlandırılmaktadır. Yerel Okuryazarlık; yaşadığı
yörenin kültürel, tarihi ve manevi özelliklerini temel düzeyde öğrenmiş olma özelliğidir. Bu
okuryazarlık türünün en etkin kazandırılabileceği dönem olarak ilkokul yılları, ilkokullarda ise en
uygun dersin Sosyal Bilgiler olabileceği öngörülmektedir. Sosyal Bilgiler dersi insanı, toplumu ve
insanın toplumla ilişkisi çerçevesinde çevreyi konu alanı olarak inceleyen bir ders oluşu sebebiyle
günlük yaşam içinde bu amacı gerçekleştirmeye dönük olarak farklı türde pek çok okuryazarlık
becerisinin kazandırılmasına ev sahipliği yapabilmektedir. Sosyal Bilgiler dersinde kazandırılabilecek
okuryazarlık becerileri çevre, hukuk, ekonomi, teknoloji, tarih, medya, harita, coğrafya, eleştirel ve
politik okuryazarlık biçiminde sıralanabilir. Literatüre kazandırılacak olan yeni okuryazarlık çeşidi
olan “yerel okuryazarlık” da bu dersin kazandırabileceği beceriler arasında yerini alabilecektir. Yerel
okuryazarlık bireye vatandaşlık görevlerinden biri olan yaşadığı ilin tarihini, kültürünü ve turistik
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mekanlarını iyi tanıma, anlama ve başkasına bu bilgileri aktarabilme özelliği kazandıracak bir
okuryazarlık türü olarak görülmektedir.
Çanakkale gibi tarihi, kültürel ve turistik mekanların oldukça zengin olduğu bir kent için yerel
okuryazarlık kavramı daha fazla bir önem arz etmektedir. Bu okuryazarlık türünün kazandırılması için
anılan niteliklere sahip sınıf öğretmenlerine sahip olmanın gerekli olacağı da düşünüldüğünde,
Çanakkale ilinde görev yapan sınıf öğretmenlerinin yerel okuryazarlıklarının belirlenmesi gereklilik
göstermektedir.
Araştırmanın Amacı
Yapılan açıklamalar ışığında bu araştırmada Çanakkale İlinde bulunan ilkokulların 4.
Sınıflarında görev yapmakta olan sınıf öğretmenlerinin yerel okuryazarlıklarının belirlenmesi
amaçlanmaktadır.
YÖNTEM
Araştırma Modeli
Araştırmacılar; kişisel fikirleri, davranışları, duygu ve düşünceleri anlamada nitel araştırma
yöntemlerinin etkili olduğunu vurgulamaktadır (Bell, 1993; Johnson, 1995).Araştırmada nitel
araştırma desenlerinden biri olan durum çalışması kullanılmıştır. Durum çalışmalarının en belirgin
özelliği bir ya da birkaç durumun derinlemesine incelenmesidir.
Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubu Çanakkale ili merkezinde bulunan ilkokullarda görev yapan, 4.
sınıf okutmakta olan ve araştırmaya katılmada isteklilik gösteren 36 sınıf öğretmeninden oluşmuştur.
Veri Toplama Aracı
Sınıf öğretmenlerinin sosyal bilgiler dersi kapsamında yerel okuryazarlıklarının belirlenmesi
amacına uygun olarak katılımcı grupta bulunan öğretmenlere yarı yapılandırılmış görüşme formu
uygulanmıştır. Bu çalışmada kullanılan görüşme formu, alan yazından yararlanarak geliştirilmiş, daha
sonra hazırlanan görüşme soruları alanında uzman öğretim üyelerinin görüşüne sunulmuş ve gelen
dönütlere göre görüşme formuna son şekli verilmiştir. Görüşme formu iki bölümden oluşmaktadır. İlk
bölümde katılımcıların kişisel bilgilerini belirtecekleri sorular yer almaktadır. İkinci bölümde ise yerel
okuryazarlık kapsamına uygun olarak hazırlanan toplam 9 adet soru yer almaktadır.
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Verilerin Analizi
Araştırmanın verilerinin toplanması için öncelikle görüşme yapılacak sınıf öğretmenlerinden
randevu talep edilmiştir. Bu talebe olumlu dönüş yapan sınıf öğretmenlerine görüşme formu
uygulanmıştır. Görüşmeler tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak gerçekleştirilmiştir. Görüşme
sorularının analizinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Görüşme tekniği ile elde edilen nitel veriler
bilgisayar ortamına aktarılarak kodlanmış, kodlama sırasında veriler birkaç kez okunarak ve farklı
öğretmenlerin aynı soruya verdiği yanıtlar içindeki birbirine benzer ve farklı olan veri öbeklerini
isimlendirmek için kavram ve ifadeler kullanılmıştır. Birbiriyle ilgili kavramları altında toplayan
temalar bulunarak ve kodlama aşamasından sonra ortaya çıkan kavram ve temaların sonunda
oluşturulan veriler sayısallaştırılarak frekans ve yüzdelikler elde edilmiştir. Kodlama sırasında frekans
dağılımı tablolara yazılmıştır. Ayrıca bazı öğretmenlerin cevapları bulgular içerisinde doğrudan
aktarmalar şeklinde sunulmuştur. Doğrudan aktarmalarla betimsel analiz tekniği kullanılmıştır
(Türnüklü, 2000). Türnüklü (2000)’ye göre betimsel analiz yönteminde katılımcıların görüşlerine yer
vermek önemlidir. Geçerlik ve güvenirlik, araştırma sonuçlarının inandırıcılığını sağlamak için
kullanılan en önemli iki ölçüttür (Yıldırım ve Şimşek, 2006). Bu bağlamda araştırmada iç geçerlik,
uzman incelemesi, katılımcı teyidi, bulguların doğrudan alıntılarla verilmesi, veri toplama aracının ve
bulguların ilgili alan yazınla tutarlılığı ile sağlanmaya çalışılmıştır (Yurdakul, 2008).
BULULAR VE YORUMLAR
Bu bölümde araştırma verilerine dayalı olarak elde edilen bulgulara ve yorumlara yer
verilmiştir. Araştırmanın verileri, 4. Sınıf öğretmenlerinin cevap verdiği görüşme formunun bölümleri
ve soruları tablolar halinde ortaya konulmuş ve örnek olarak bazı öğretmenlerin cevapları doğrudan
aktarılarak yazılmıştır.
Tablo 1: Katılımcıların cinsiyet değişkeni açısından dağılımı
Cinsiyet
Kadın

f
20

%
55,55

Erkek

16

44,99

Toplam

36

100

Tablo 1’deki veriler incelendiğinde araştırmaya katılan 36 sınıf öğretmeninin 20’ si (%55,55)
kadın , 16’sı ise (%44,99) erkektir.
Tablo 2 : Öğretmenlerin mesleki deneyim değişkeni açısından dağılımı:
Kıdem

f

%

21 ve üzeri yıl

21

88,90

11-15 yıl

3

8.33

16-20 yıl

1

2.77

Toplam

36

100
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Tablo 2’deki veriler incelendiğinde çalışmaya katılan 36 sınıf öğretmeninin mesleki deneyim
değişkeni açısından dağılımı görülmektedir. Mesleki deneyimi 21 ve üzeri mesleki deneyime sahip
katılımcı sayısı ise 21 ( % 88,90) 11-15 yıl arasında bulunan katılımcı sayısı 3, ( % 8.33), 16-20 yıl
mesleki deneyime sahip katılımcı sayısı 1 (%2,77) olurken 1-10 yıl aralığında mesleki deneyime sahip
öğretmen bulunmamaktadır.
Tablo 3: Öğretmenlerin eğitim durumu değişkeni açısından dağılımı
Eğitim Durumu

f

%

Lisans

22

61,11

Yüksekokul
Yüksek lisans

10
4

27,77
11,11

Toplam

36

100

Tablo 3’deki veriler incelendiğinde çalışmaya katılan 36 sınıf öğretmeninin eğitim durumu
görülmektedir. Eğitim durumu lisans olanlar 22 öğretmen (%61,11) , yüksekokul olan 10 öğretmen
(%27,77) ile yüksek lisans olanların 4 öğretmen (%11,11) ile belirlenmiştir.
Tablo 4 : Öğretmenlerin Çanakkale’deki ikamet süresi değişkeni açısından dağılımı
İkamet Süresi

f

%

21 ve üzeri yıl

17

47,22

6-10 yıl

5

13,88

11-15 yıl

5

13,88

16-20 yıl

5

13,88

1-5 yıl

4

11,11

Toplam

36

100

Tablo 4’deki veriler incelendiğinde çalışmaya katılan 36 sınıf öğretmeninin Çanakkale’deki
ikamet süreleri yer almaktadır. İkamet süresi 21 ve üzeri yıl olan öğretmen 17 ( % 47,22 ) olup,
ikamet süresi 1-5 yıl olan öğretmen 4 ( %11,11) tür. Diğer ikamet süreleri tabloda görüldüğü gibi eşit
olup %13,88 olduğu bilinmektedir.
Tablo 5 : Öğretmenlerin ‘Çanakkale ili kültürel ve Tarihi değerler konusunda kendinizi ne kadar
yeterli buluyorsunuz?’ sorusuna verdikleri cevaplar ;
Cevaplar

f

%

Yeterli

20

55,55

Biraz yeterli

14

38,88

Yetersiz

1

2,77

Çok yeterli

1

2,77

Toplam

36

100

Tablo 5’deki verilere bakıldığında bu soruya cevap veren öğretmenlerin cevaplarının frekans
ve yüzdelik dağılımları görülmektedir. Yeterli cevabını veren 20 öğretmen (%55,55) ,biraz yeterli
cevabını veren 14 öğretmen (%38,88),çok yeterli ve yetersiz cevabını veren 1 öğretmen (2,77) olan bir
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dağılım göstermiştir. Bu soru hakkında fikir sahibi olmayan sınıf öğretmeninin olmadığı tabloda
görülmektedir.
Tablo 6 : Öğretmenlerin ‘Çanakkale ili kültürel ve tarihi değerleri konusunda herhangi kurs ve
seminer vb. faaliyetine katıldınız mı ?’ sorusuna verdikleri cevaplar;
Cevaplar

f

%

Hayır

33

91,66

Evet

3

8,33

Toplam

36

100

Tablo 6’da bu soruya cevap veren öğretmenlerin dağılımı gösterilmiştir. Hayır diyen 33
öğretmen (%91,66 ), evet diyen 3 öğretmen (%8,33) olmuştur.
Tablo 7: Yukarıdaki soruya evet diyen öğretmenlerin ‘Tarihi değerler konusunda kendinizi ne kadar
yeterli buluyorsunuz?’ sorusuna verdikleri cevaplar ;
Cevaplar

f

%

Yetersiz

-

-

Biraz yeterli

2

66,66

Yeterli

1

33,33

Çok yeterli

-

-

Fikrim yok

-

-

Toplam

3

100

Tablo 7 ‘de ‘Tarihi değerler konusunda kendinizi ne kadar yeterli buluyorsunuz?’ sorusuna
yeterli yanıtını veren öğretmen 1 (%33,33) , biraz yeterli cevabını veren öğretmen 2 (%66,66)
olup yetersiz, çok yeterli ve fikrim yok yanıtını veren öğretmen yoktur.
Tablo 8: Çanakkale Savaşı için önemli gördüğünüz sizce savaşın simgesi olduğunu
düşündüğünüz olay nedir, etkilendiğiniz kişiler varsa kimlerdir? sorusuna verilen cevaplar ;
Cevaplar

f

%

Seyit Onbaşı
Mustafa Kemal Atatürk

20
19

29,85
28,35

Nusret Mayın Gemisi

7

10,44

Yahya Çavuş

6

8,95

57. Alay

5

7,46

Conkbayırı

3

4,47

Anafartalar

2

2,98

Azim, cesaret, birlik ve beraberlik

2

2,98

Çanakkale Türküsü

1

1,49

Bigalı Mehmet Çavuş

1

1,49

Yemek listesi

1

1,49

Toplam

67

100
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Tablo 8 incelendiğinde ‘ Çanakkale Savaşı için önemli gördüğünüz sizce savaşın simgesi
olduğunu düşündüğünüz olay nedir, etkilendiğiniz kişiler varsa kimlerdir?’ sorusuna verilen
cevapların frekans ve yüzdelik dağılımları gösterilmiştir. Bu soruya 20 öğretmen (%29,85 ) ‘seyit
onbaşı’ cevabını vermiştir. 19 öğretmen (% 28,35 ) ise ‘Mustafa Kemal Atatürk’ cevabını vermiştir.
Çanakkale Türküsü, Bigalı Mehmet Çavuş ve yemek listesi cevapları tabloda görüldüğü gibi 1’er
öğretmen (%1,49) tarafından cevaplanmıştır.
Bazı öğretmenlerin soruya verdikleri cevaplar şu şekildedir;
‘Seyit Onbaşı'nın top mermisini tek başına kaldırması.M.Kemal Atatürk'ün, merminin kalbinin
üzerindeki kösteğine denk gelmesi.Sayıca düşman askerlerinden çok az olmamıza rağmen düşmanı
yenmemiz. Atatürk ve silah arkadaşları sayesinde. ‘ ( Ö17,K)
“Çanakkale adının Dünya'ya duyurulmasıdır. Türklerin ne kadar güçlü olduğunu, birlik ve
beraberlik içinde her türlü şartların üstesinden gelerek araçlarına ulaşmasıdır. Çünkü; Türkler
bağımsızlığını seven bir millettir."Mustafa Kemal Atatürk'tür." (Ö 8, K )
“Yahya Çavuş ve arkadaşları, Mustafa Kemal'in "Size savaşmayı değil ölmeyi emrediyorum. "
sözleri, Koca Seyit.”(Ö 11 , E )
“Çanakkale savaşı bence başta Atatürk olmak üzere bir kahramanlık hikayesidir. Savaşın
simgesi Seyit Onbaşı'dır. Etkileyici olaylardan biri de yemek listesidir. Çok büyük zorluklarla büyük
mücadele vermişlerdir. “( Ö 30 ,K)
Tablo 9 : Öğretmenlerin ‘Çanakkale hakkında belgesel ve film izlediniz mi? Bunların yeterli
olduğunu düşünüyor musunuz ? ‘sorusuna verdikleri cevaplar;
Cevaplar

F

%

İzledim, yetersiz

32

88,90

İzledim, yeterli

3

8,33

İzledim, normal

1

2,77

Toplam

36

100

Tablo 9 ‘da Öğretmenlerin ‘Çanakkale hakkında belgesel ve film izlediniz mi? Bunların
yeterli olduğunu düşünüyormusunuz ? ‘sorusuna verdikleri cevaplar gösterilmiştir. Cevaplardan
İzledim, yetersizdi cevabını veren 32 öğretmen (%88,90) , izledim, yeterliydi cevabını veren 3
öğretmen (%8,33) olmuştur.
Bazı öğretmenlerin soruya verdikleri cevaplar şu şekildedir;
“Bir sürü izledim. Ancak ne yazık ki gerçek bir prodüksiyon yapılamadı. Böyle dünya tarihini
değiştiren bir savaşın çok muhteşem bir filmi olmalıydı.”(Ö 4, E )
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“Evet izledim. Bunların yeterli olduğunu düşünmüyorum. Burada yaşanan savaş günlerinin
her birinin ayrı ayrı filmler oluşturulabileceğini düşünüyorum. Bir de okullarda zorunlu olarak
izletilmesi gerektiğini düşünüyorum.”(Ö 17 , K)
“Evet, yeterli değildir. Çanakkale daha güzel ve anlamlı anlatılmalı, adının büyüklüğü
yansıtılmalıdır. “( Ö 22, K)
Tablo10: Sınıf öğretmenlerinin ‘Yeniden doğuş, umut, var olma kelimeleri söylendiğinde Çanakkale
ile nasıl özdeştirirsiniz ?’ sorusuna verdikleri cevaplar ;
Cevaplar

F

%

Çanakkale Savaşı
Milletin ve ordunun dirilişi

17
11

41,46
26,82

Maneviyatın yükselişi

5

12,19

Çanakkale Destanı

5

12,19

Milli birlik ve beraberlik

2

4,87

Fikrim yok
Toplam

1
41

2,43
100

Tablo 10’da Sınıf öğretmenlerinin ‘Yeniden doğuş, umut, var olma kelimeleri söylendiğinde
Çanakkale ile nasıl özdeştirirsiniz ?’ sorusuna verdikleri cevaplar gösterilmiştir. Bu soruya cevap
olarak öğretmenlerin bu kelimeleri ne ile özdeştirdiğine baktığımızda 17 öğretmenin (%41,46)
Çanakkale Savaşı cevabını verdiği,11 öğretmenin (%26,82) milletin ve ordunun dirilişi cevabını
verdiği, bu konu hakkında fikri olmayan 1 öğretmenin (%2,43) olduğu tabloda görülmektedir.
Bazı öğretmenlerin soruya verdikleri cevaplar şu şekildedir;
“Çanakkale milletin maneviyatın başkentidir. Yeniden doğuş ve umut kelimelerinin tam
karşılığıdır. Ümidini yitirmiş bir milletin gücünün farkına varmasıdır. “( Ö 2 ,E )
“Çanakkale savaşı ile Türk milleti yeniden doğmuştur. Başka milletlere umut olmuştur.Türk
milleti yeniden var olmuştur.” ( Ö 5, K )
“Umudu tükenmiş bir milletin ve ordunun yeniden dirilişi, milli birlik ve beraberlik çabaları.”
(Ö 7,K )
“Çanakkale; yok olmaya yüz tutmuş, yok edilmek için uğraşılan bir milletin her an yeniden
doğabileceğini gösteren bir yer.” ( Ö 13 , E )
“Çanakkale'ye yeniden doğuş yaşatan 18 Mart Savaşı'dır. Umut savaşı kazanma, var olma
savaşı vatanı için çabalamak olarak söyleyebilirim.” (Ö 15 ,K )
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“Çanakkale savaşları ülkenin var olma mücadelesidir. Sonucunda geleceğe umutla bakmaya
neden olmuş. Yeniden doğuş mücadelesine ışık tutmuştur. “(Ö 31, E )
Tablo11: Sınıf öğretmenlerinin ‘Saat kulesinin nasıl ve kim tarafından yapıldığı ne zamandan beri
kentte var olduğu konularında bilginiz var mı?’ sorusuna verdikleri cevaplar ;
Cevaplar
Vitalis Captiorele zamanında Cemil Paşa tarafından yapılmıştır.
1800-1900 lü yıllarda yapılmıştır
Abdülhamit döneminde İtalyan tüccar tarafından yaptırılmıştır
Bilgim yok
Bilgim var ancak ayrıntılı bilmiyorum
Toplam

f
17
16
7
7
5
52

%
32,69
30,76
13,46
13,46
9,61
100

Tablo 11’de Sınıf öğretmenlerinin ‘Saat kulesinin nasıl ve kim tarafından yapıldığı ne
zamandan beri kentte var olduğu konularında bilginiz var mı?’ sorusuna verdikleri cevaplar
gösterilmiştir.17 öğretmen (% 32,69) Saat kulesi hakkında ‘Vitalis Captiorele zamanında
Cemil Paşa tarafından yapılmıştır.’ cevabını vermişlerdir. 16 öğretmen(%30,76) saat kulesinin
‘1800-1900’lü ‘ yıllarda yapıldığını bazı tarihleri söylerken tam yılını bilmedikleri için bu
yıllar arasında olarak tahmin yürütmüşlerdir. 5 öğretmenin (%9,61) verdiği cevap ise konu
hakkında bilgisinin olduğu ancak ayrıntılı bir bilgiye sahip olmadığı cevabı olmuştur.
Katılımcıların soruya verdikleri cevaplardan örnekler şu şekildedir;
“1800'lü yılların sonunda yaptırılmıştır. İtalyan konsolosu tarafından yaptırılmıştır. Kentin
simgesidir.”( Ö 3, K)
“1900'lü yıllardan beri vardır. İtalya tüccarın finansmanıyla Cemil Paşa tarafından
yaptırılmıştır.”(Ö 7, K)
“Kent merkezinde 1897 yılında İtalyan konsolosluğu da yapan Vitalis isimli Tüccar tarafından
parası ödenerek inşa edilen saat kulesi, Ayvalık taşından yapılmış olup, dört cephesinde de birer saat
bulunmaktadır. En üstte çanın asıldığı çokgen gövdeli kubbeli köşk vardır.Altında çeşmesi
bulunmaktadır.” (Ö 27,E )
Tablo12: Sınıf öğretmenlerinin ’57. Alay denildiğinde aklınıza ne/neler geliyor ?’sorusuna verdikleri
cevaplar;
Cevaplar
Tüm alayın şehit olması
Mustafa Kemal Atatürk
Azim ve inanç, kahramanlık/mücadele
Bir destan
Sonsuzluk
Anzaklar
Fikrim yok
Toplam

f
10
8
2
2
2
2
2
28
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%
35,71
28,57
7,14
7,14
7,14
7,14
7,14
100
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Tablo 12 ‘de

Sınıf öğretmenlerinin ’57. Alay denildiğinde aklınıza ne/neler geliyor

?’sorusuna verdikleri cevaplar gösterilmiştir. 10 öğretmenin(%35,71) verdiği cevaplarda tüm alayın
şehit olmasının akıllara geldiğini söylemişlerdir. 8 öğretmenin (%28,57) ise bu soruya cevabı Mustafa
Kemal’in geldiğini olmuştur.
Bazı öğretmenlerin soruya verdikleri cevaplar şu şekildedir;
“Mustafa Kemal ve az sayıdaki askerin azim, inanç ve mücadelesi.”( Ö 6, E )
“57.Alay denilince M.Kemal Atatürk aklıma geliyor.Çanakkale zaferinin son neferleri olarak
düşünüyorum.” (Ö 17, K )
“Tümen komutanı Yrb.Mustafa Kemal emir almadan düşman çıkarmasını haber alır almaz 57.
Alay yanına alarak kişisel insiyatifiyle stratejik önemi olan Conkbayırı’na hareket etmesidir.”(Ö 27, E
)
“Anafartalar kahramanı Mustafa Kemal Atatürk geliyor.” (Ö 8, K )
Tablo13: Sınıf öğretmenlerinin ’Çanakkale Boğazı’nda karşılıklı inşa edilmiş Kilitbahir kalesi ile
Çimenlik kalesi hakkında neler biliyorsunuz?’sorusuna verdikleri cevaplar;
Cevaplar

f

%

Çimenlik kalesi Fatih Sultan Mehmet döneminde yaptırılmıştır.
Boğazı kontrol altında tutmak amacıyla yapılmıştır.

23
14

41,81
25,45

Boğazın en dar noktasına inşa edilmişlerdir.

5

9,09

Çimenlik kalesi Kale-i Sultaniye adıyla anılır.

4

7,27

Kilitbahir denizin kilidi anlamına gelir.
Fikrim yok.

4
3

7,27
5,45

Kilitbahir 1462’de Yakup Bey tarafından yapılmıştır.

1

1,81

Savunma amaçlı yapılmışlardır

1

1,81

Toplam

55

100

Tablo 13’de Sınıf öğretmenlerinin ’Çanakkale Boğazı’nda karşılıklı inşa edilmiş Kilitbahir
kalesi ile Çimenlik kalesi hakkında neler biliyorsunuz?’sorusuna verdikleri cevaplar gösterilmiştir. Bu
soruya 23 öğretmen (%41,81) ‘Çimenlik kalesi Fatih Sultan Mehmet döneminde yaptırılmıştır’ cevabı
olmuştur. 14 öğretmen (%25,45) ise ‘Boğazı kontrol altında tutmak amacıyla yapılmıştır.’ cevabı
olmuştur.
Katılımcı öğretmenlerin soruya verdikleri cevaplardan bazıları şu şekildedir;
“Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul'un fethinden sonra yapıldığını Kale-i Sultaniye
adıyla anıldığını boğaza hakim olmak için yapıldığını biliyorum.” (Ö 2 ,E )
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“Fatih Sultan Mehmet tarafından inşa edilmiş olup, Boğazların kontrolü amaçlı yapılmıştır.”
( Ö 8, K )
“1452'de Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılmış. Boğazın iki yakasında denetimi
(boğazların) sağlamak için yaptırılmıştır.” (Ö 26, K

)

“Boğazın en dar iki noktasında olduklarını Çimenlik Kalesi 1462 yılında Fatih Sultan Mehmet
tarafından yaptırılmış. Kilitbahir Kalesi de yine Fatih Sultan Mehmet'in emriyle yaptırılmıştır.” ( Ö
32, K)
Tablo14: Sınıf öğretmenlerinin ’Truva şehri, Truva atı efsanesini biliyor musunuz? Truva antik kenti
hakkında neler biliyorsunuz’ sorusuna verdikleri cevaplar;
Cevaplar
Tahta at ile savaşta hile yapılmıştır.
9 defa yıkılıp tekrar kurulmuştur.
Antik bir şehirdir.
M.Ö 2500-3000 li yıllarda kurulmuştur.
Dünya mirası listesindedir.
Bir çok medeniyetin izini taşır.
Eserleri yurt dışına kaçırılan bir şehirdir.
Çoban ve Helen arasındaki aşk ve savaş
Fikrim yok
Çanakkale bölgesinde Tevfikiye köyündedir.
Toplam

f
14
11
6
4
4
4
3
3
2
1
52

%
26,92
21,15
11,53
7,69
7,69
7,69
5,76
5,76
3,84
1,92
100

Tablo 14’de Sınıf öğretmenlerinin ’Truva şehri, Truva atı efsanesini biliyor musunuz? Truva
antik kenti hakkında neler biliyorsunuz’ sorusuna verdikleri cevaplar gösterilmiştir. Bu soruya 14
öğretmen (%26,92) ile ‘Tahta at ile savaşta hile yapılmıştır.’ cevabı olmuştur. 11 öğretmen (%21,15)
‘9 defa yıkılıp tekrar kurulmuştur’ cevabını vermiştir.
Katılımcı öğretmenlerin soruya verdikleri cevaplardan bazıları şu şekildedir;
“Truva M.Ö 7. yy kurulduğunu, savaşlarda yıkıldığını tekrar şehrin kurulduğunu ve yunan
antik kenti olduğunu biliyorum.”( Ö 2, E )
“Truva atı efsanesini biliyoruz. Dün yapılan ilk hileli savaşlardandır. M.Ö 3000 yıllarında
kurulmuştur. Bir çok kere yıkılıp yeniden yapılmıştır.”( Ö 5 , K )
“Truva atı efsanesini biliyorum. Truva şehrinin de bir çok doğal afet ve savaşla karşı karşıya
kalmış 9 defa yıkılıp yeniden kurulmuş olduğunu biliyorum.” ( Ö 23, K )
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Tablo15: Sınıf öğretmenlerinin ’Çanakkale ili ve ilçelerinde var olan kültürel miras ögelerinden
bildiğiniz başka neler var yazar mısınız?’ sorusuna verdikleri cevaplar;
Cevaplar

F

%

Assos Antik Kenti
Gelibolu tarihi ve milli parkı

21
11

14,58
7,63

Bozcaada

10

6,94

Bayramiç-İda dağları –Ayazma

8

5,55

Gürpınar Apollon Sminthein
Biga Parion Antik kenti

7
7

4,86
4,86

Fikrim yok

6

4,16

Aynalı Çarşı

5

3,47

Şehitlik abidesi

5

3,47

Ezine-Alexandra Troya

5

3,47

Seramik müzesi

4

2,77

Bayramiç-Mehmet Akif Ersoy evi

4

2,77

Namazgah Tabyası
Gökçeada Milli Parkı

4
4

2,77
2,77

Zeus Altarı

3

2,08

Arkeoloji müzesi

3

2,08

Biga’daki miraslar

3

2,08

Hamidiye Tabyası

3

2,08

Çimenlik Kalesi

3

2,08

Babakale ve kalesi

3

2,08

Hadımoğlu konağı

3

2,08

Truva

2

1,38

Kebrene Antik kenti

2

1,38

Kilitbahir

2

1,38

Deniz Müzesi

2

1,38

Saat kulesi

2

1,38

Anzak koyu

2

1,38

Ermeni kilisesi

2

1,38

Küçükkuyu

2

1,38

Dardonos

2

1,38

Seddülbahir

1

0,69

Maydos

1

0,69

Nusret Mayın Gemisi

1

0,69

1

0,69

144

100

Kemerdere Su kemeri
Toplam

Tablo 15 ‘ te Sınıf öğretmenlerinin ’Çanakkale ili ve ilçelerinde var olan kültürel miras
ögelerinden bildiğiniz başka neler var yazar mısınız?’ sorusuna verdikleri cevaplar gösterilmiştir.
Bunlardan 21 öğretmen (%14,58) ile ‘Assos Antik Kenti ‘ cevabını vermiştir. Bu cevabı 11
öğretmenin (%7,63) verdiği ‘Gelibolu Tarihi ve Milli Parkı’ cevabı ve 10 öğretmenin (%6,94)
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verdiği ‘Bozcaada’ cevabı izlemektedir. Diğer cevapların frekansları yüzdelikleri tabloda görüldüğü
gibidir.
Bazı öğretmenlerin soruya verdikleri cevaplar şu şekildedir;
“Assos antik kenti, Apollon Sminthein (gürpınar)tapınağı ,Parion antik kenti, Alexandria
Troas (eski istanbul)Dardanos,Maydos,Tuzla köyündeki cami , Adalardaki kiliseler.” (Ö 3,K)
“Ayvacık: Assos ,Gelibolu yarımadası: Şehitlik tarihi milli parkı ,Bozcaada,Kazdağları,
Gökçeada,Biga ve Karabiga: Parion .” (Ö 22, K)
“Assos- Ayvacık, Zeus Altarı-Küçükkuyu, Apollo Smitheion- Gülpınar, Bozcaada kalesi.” (Ö
31 , E )
“Assos (Behramkale) , Parion (Biga) Antik kenti , Şehitler Abidesi, Anzak Koyu , Gelibolu
YarımadasıTarihi Milli Parkı, Aynalı Çarşı, Gelibolu'daki Mevlevihane” ( Ö 26, K )
“Bayramiç Hadımoğlu Konağı, Bayramiç'te Mehmet Akif Ersoy'un yaşadığı ev. Çanakkale
kaleleri, Gelibolu Kalesi, Gelibolu Mevlana(Mevlevihanesi) , Namık Kemal Mezarı,Gelibolu
Yarımadası Milli Parkı, Bayramiç kaz dağı güzellik yarışmasının yapıldığı yer.Behramkale Köyünde
Assos, Bigada Parion,Çanakkale Arkeoloji Müzesi.” ( Ö 16 , K )
Tablo16: Sınıf öğretmenlerinin ’İlaveten belirlemek istediğiniz görüş ve önerileriniz var mı? ’
sorusuna verdikleri cevaplar;
Cevaplar

F

%

Yok
Tanıtım yapılmalı

24
2

68,57
5,71

Düşük ücret ya da ücretsiz olmalı

2

68,57

Çocuklara tanıtım ve seziler olmalı.

2

5,71

Kaynak basımı olmalı

1

2,85

Müzeler iyileştirilmeli

1

2,85

Yolların yapımı olmalı.

1

2,85

Savaş birlik ve beraberlik anlatılmalı

1

2,85

Alan kılavuzları olmalı

1

5,71

Toplam

35

100

Tablo 16 ‘da Sınıf öğretmenlerinin ’İlaveten belirlemek istediğiniz görüş ve önerileriniz var
mı? ’ sorusuna verdikleri cevaplar gösterilmektedir. Sorulan 8 soruya ilave olarak belirtilen görüşler
ve öneriler bu tabloda görülmektedir. 24 öğretmenin (%68,57) bu sorulara ilave olarak bir görüş ve
önerilerinin olmadığını belirtmiştir. Eşit frekansa sahip (n=2) üç farklı cevap tabloda da görüldüğü gibi
çocuklara tanıtım ve seziler olmalı, düşük ücret ya da ücretsiz olmalı cevaplarıdır. Diğer cevaplar ise
tabloda görüldüğü gibidir.
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Bazı öğretmenlerin soruya verdikleri cevaplar şu şekildedir;
“Çanakkale antik kentleri düzenlemeleriyle ilgili doğru kaynak kitap bastırılmak , öğrencilerle
tanıtımı yapılmasını ve uygun dil ve kahramanla tanıtımı yapılması. Çanakkale'nin tanıtımı ulusal
alanda bir kahraman yaratılarak doğru bilgilerle verilmelidir.” (Ö 2 ,E )
“Tarihi eserlerin bu yerleri anlatan kişilerle giriş ücretlerinin düşürülerek ya da ücretsiz
gezme imkanlarının sağlanması .”( Ö 3,K )
“Kültürel miras bakımından oldukça zengin olan Çanakkale'nin tanıtımı konusunda daha
fazla çalışma yapılabilir. Yapılacak gezi ve tanıtım çalışmalarıyla öğrencilerin yakın çevresini
tanıması sağlanmalıdır.Bu da özellikle Sosyal Bilgiler ve Hayat Bilgisi derslerine yakın çevre ile ilgili
çok daha fazla zaman ayrılmalıdır.” (Ö 31 ,E )
TARTIŞMA SONUÇ VE ÖNERİLER
İlköğretim Sosyal Bilgiler dersinde öğrenmenin somuttan soyuta, yakından uzağa, bilinenden
bilinmeyene, basitten karmaşığa olması gerektiği ilkesi, öğrencilerin tarihe götürülmesi değil de,
tarihin öğrencilere getirilmesi önerisini karşımıza çıkartmaktadır. Bu noktada öğrencilerin
kendilerinden uzak zamanlarda ve mekanlarda yaşayan insanların başlarından geçen ve kendileri için
hiçbir şey ifade etmeyen olaylar şeklindeki tarih algılarını silerek, kendilerini tarihin içinde
hissetmelerini, tarihi kendileri gibi sıradan insanların yaşantıları olarak algılamalarını sağlamak
gerekmektedir(Özer, 2012). 19. Milli Eğitim Şurası’ndaki oylamalar sonucu, İstanbul Milli Eğitim
Müdürlüğünün ilkokul ve ortaokullarda yürüttüğü proje kapsamında serbest etkinlikler dersinde
verilen "İstanbul" dersine benzer şekilde bir dersin işlenmesi yönündeki önerge kabul edildi. Kabul
edilen bu kararın Sosyal Bilgiler dersi öğretiminde kullanılan yakından uzağı ilkesi ile ilişkilendirirsek
,"serbest etkinlikler" dersinde her ilin kendi tarihi ve kültürel varlıklarını, şehre ait değerleri tanıtmak
ve gezdirmek amacıyla "Şehri Yeniden Keşfetmek" temasıyla dersler işlenecek kararının yerel
okuryazarlık becerisine katkıda bulunacağını söyleyebiliriz.
• Araştırmaya 20 kadın, 16 erkek öğretmen olmak üzere toplam 36 (4. Sınıf) sınıf öğretmeni
katılım sağlamıştır.
• Araştırmaya katılan 21 öğretmenin 21 yıl ve üzeri mesleki deneyime sahip olduğu, 3’nün 1115 yıl arası mesleki deneyime sahip olduğu, 16-20 yıl arası mesleki deneyime sahip 1 öğretmenin
olduğu ancak 1-10 yıl arası mesleki deneyime sahip öğretmenin olmadığı görülmüştür. Bunun
sebebinin Çanakkale ilinin yeni atama dönemlerinde tercih listesinde yer almamasından
kaynaklanmaktadır.
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• Araştırmaya katılan 36 sınıf öğretmeninin eğitim durumları şu şekildedir; 22 sınıf öğretmeni
lisans, 10 sınıf öğretmeni yüksek okul, 4 sınıf öğretmeni yüksek lisans mezunudur.
• Araştırmaya katılan öğretmenlerin Çanakkale’deki ikamet süreleri 17 öğretmenin 21 yıl ve
üzeri olurken, 6-10 yıl, 11-15 yıl ve 16-20 yıl arasında ikamet eden öğretmenlerin 5’er kişi olduğu 1-5
yıl arası ise 4 kişi olduğu sonucuna varılmıştır.
• Bölüm 1 ‘deki kişisel bilgiler kapsamında sorulan “Çanakkale ili kültürel ve tarihi değerler
konusunda kendinizi ne kadar yeterli buluyorsunuz?” sorusuna 20 öğretmenin yeterli, 14 öğretmenin
biraz yeterli cevabını verdikleri sonucuna ulaşılmıştır. Bu durumda burada yaşayan öğretmenlerin
kendilerini Çanakkale hakkında yeterli bilgiye sahip bulduklarını görüyoruz.
• Öğretmenlere sorulan “Çanakkale ili kültürel ve tarihi değerleri konusunda herhangi bir kurs
ve seminer vb. faaliyetine katıldınız mı ?” sorusuna verdikleri cevaplar 33 öğretmenin hayır, 3
öğretmenin ise evet olmuştur.
• Bir önceki soruya evet diyen öğretmenlere “tarihi değerler konusunda kendinizi ne kadar
yeterli buluyorsunuz?” soru sorulmuş ve biraz yeterli cevabını 2 öğretmen, yeterli cevabını 1 öğretmen
vermiştir. Seminer ve kurs vb. faaliyetlere katılan öğretmenlerin tarihi değerler hakkında yeterli
bulduklarını söyleyebiliriz.
• Bölümdeki 9 sorunun birincisi ‘ Çanakkale Savaşı için önemli gördüğünüz sizce savaşın
simgesi olduğunu düşündüğünüz olay nedir, etkilendiğiniz kişiler varsa kimlerdir?’ sorusuna verilen
cevapların frekans ve yüzdelik dağılımları gösterilmiştir. Bu soruya 20 öğretmen ‘seyit onbaşı’
cevabını vermiştir. 19 öğretmen ise ‘Mustafa Kemal Atatürk’ cevabını vermiştir. Öğretmenler savaşın
simgesi olarak en çok Seyit Onbaşı ve Mustafa Kemal Atatürk’ü görmüştür.
• Öğretmenlere ‘Çanakkale hakkında belgesel ve film izlediniz mi? Bunların yeterli olduğunu
düşünüyor musunuz ? ‘sorusu sorulmuştur. Öğretmenler verdikleri cevaplarda film ve belgesel
izlediklerini ancak yetersiz bulduklarını belirtmişlerdir.
• Öğretmenlere ‘Yeniden doğuş, umut, var olma kelimeleri söylendiğinde Çanakkale ile nasıl
özdeştirirsiniz ?’ sorusu sorulmuştur. Bu soruya cevap olarak öğretmenlerin bu kelimeleri ne ile
özdeştirdiğine baktığımızda en çok Çanakkale Savaşı, milletin ve ordunun dirilişi ile özdeştirdikleri
sonucuna varılmıştır.
• Sınıf öğretmenlerinin ‘Saat kulesinin nasıl ve kim tarafından yapıldığı ne zamandan beri
kentte var olduğu konularında bilginiz var mı?’ sorusuna verdikleri cevaplara bakıldığında 17
öğretmen Saat kulesi hakkında ‘Vitalis Captiorele zamanında Cemil Paşa tarafından yapılmıştır.’
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cevabını vermişlerdir. 16 öğretmen saat kulesinin ‘1800-1900’lü ‘ yıllarda yapıldığını bazı tarihleri
söylerken tam yılını bilmedikleri için bu yıllar arasında olarak tahmin yürütmüşlerdir. Cevaplara
bakıldığında 5 öğretmen dışında diğer öğretmenlerin Saat kulesi hakkında bilgiye sahip oldukları ve
doğru bilgiler verdikleri sonucuna varılmıştır.
• Sınıf öğretmenlerinin ’57. Alay denildiğinde aklınıza ne/neler geliyor ?’sorusuna verdikleri
cevaplarda tüm alayın şehit olması ve alayın komutanı Mustafa Kemal Atatürk’ün geldiğini
söylemişlerdir. Bu bilgilere göre öğretmenlerin 57. Alay hakkında da bilgi sahibi oldukları sonucuna
varılabilir.
• Sınıf öğretmenlerinin ’Çanakkale Boğazı’nda karşılıklı inşa edilmiş Kilitbahir kalesi ile
Çimenlik kalesi hakkında neler biliyorsunuz?’ sorusuna verdikleri cevaplarda ‘Çimenlik kalesi Fatih
Sultan Mehmet döneminde yaptırılmıştır’ cevabı ile ‘Boğazı kontrol altında tutmak amacıyla
yapılmıştır.’ cevabı olmuştur. Verilen cevapların doğru olduğu ve öğretmenlerin bu konu hakkında
bilgi sahibi olduğu görülmektedir.
• Sınıf öğretmenlerinin ’Truva şehri, Truva atı efsanesini biliyor musunuz? Truva antik kenti
hakkında neler biliyorsunuz’ sorusuna verdikleri cevaplar ‘Tahta at ile savaşta hile yapılmıştır.’
cevabı ile ‘9 defa yıkılıp tekrar kurulmuştur’ cevapları olmuştur. Tabloda diğer verilen cevaplara da
bakıldığında doğru bilgiler içerdiği ve öğretmenlerin Truva Şehri ile ilgili bilgi sahibi oldukları
sonucuna varılabilir.
• Sınıf öğretmenlerinin ’Çanakkale ili ve ilçelerinde var olan kültürel miras ögelerinden
bildiğiniz başka neler var yazar mısınız?’ sorusuna verdikleri cevaplarda en çok ‘Assos Antik Kenti ‘
cevabı, ‘Gelibolu Tarihi ve Milli Parkı’ cevabı ve ‘Bozcaada’ cevapları olmuştur. Diğer cevapların
frekansları yüzdelikleri tabloda gösterilmiştir. Öğretmenlerin söylenen bu miras öğeleri hakkında ne
kadar bilgiye sahip oldukları bilinmemektedir ancak isim olarak bize söyledikleri sonucu söylenebilir.
• Sınıf öğretmenleri ’İlaveten belirlemek istediğiniz görüş ve önerileriniz var mı? ’ sorusuna
verdikleri cevaplarda çoğunlukla ilave olarak bir görüş ve önerilerinin olmadığını belirtmişlerdir. İlave
görüş ve önerileri olanlar ise çocuklara tanıtım ve geziler olmalı, bu geziler düşük ücretli ya da
ücretsiz olmalı gibi cevaplar olmuştur.
Günümüzde okuryazarlık kavramının taşıdığı anlamlardan biri de belli bir alanda iyi eğitimli
olmak ve bu alanla ilgili geniş bilgi birikimine sahip olmaktır. Bu sonuçlara bakıldığında
öğretmenlerin yaşadıkları yer olan Çanakkale’deki ve ilçelerindeki tarihi ve kültürel miraslar, manevi
değerler hakkında bilgi sahibi oldukları görülmektedir.
Bu sonuçlar ışığında öneriler aşağıda sıralanmıştır;
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• Alan yazına kazandırmak istediğimiz yeni bir okuryazarlık türü olacak olan “Yerel
Okuryazarlık” becerisinin öğrencilerde oluşabilmesi için önce öğretmenlerde oluşması gerektiğinden
ders kitapları ve programlar planlanırken bu durum göz önünde bulundurulmalıdır.
• ‘Yerel okuryazarlık’ yaşadığı yörenin kültürel, tarihi ve manevi özelliklerini temel düzeyde
öğrenmiş olma özelliğidir. Bu bağlamda o yöreyi her yönüyle tanıyıp başkasına aktarabilme becerisini
kazanma sürecince yöreyle ilgili her türlü etkinliğin, kurs, festival, seminer gibi faaliyetlerin
öğretmenlere hizmet içi eğitim adı altında bilgilendirmesinin yapılmasıdır.
• Yerel okuryazarlık kavramının kazandırılması için en uygun dersin 4. Sınıf seviyesinde Sosyal
Bilgiler dersi olacağından 4. Sınıfların sınıf öğretmenlerinin ve çocukların velileri de bu konu
hakkında bilgilendirilmeli ve dönem içinde yapılacak bu amaca yönelik etkinliklerin planı
çıkarılmalıdır,
• Öğretim ilkelerinden yakından uzağa ilkesinden hareketle sosyal bilgiler dersinde bu becerinin
kazandırılması için ilgili kurum ve kuruluşların gerekli düzenlemeleri yapmaları gerekmektedir.
• Turizm, kültürel ve manevi miraslar açısından oldukça zengin olan Çanakkale ili turizm
sektörünün gelişmesine, tarihi ve milli bilinç oluşmasına, gelenek ve göreneklerin yaşatılarak
korunmasına önemli katkı sağlaması beklenen bu yeni kavramın kurumlar arası dayanışma ve işbirliği
içinde koordineli çalışılmaları daha sağlıklı olacaktır. (Örneğin yerel yönetimler, müzeler, tarih alanı
uzmanları, il kültür müdürlüğü, turizm il müdürlüklerinin birbirleri ile iletişim halinde olarak ortak
projeler yönetebilirler.)
• Kültürel ve tarihi miras açısından zengin olan ülkemizin her bir parçası için o yörenin
tanıtımını yapan ayrıntılı bir kılavuz hazırlanabilir ve o bölgeye gitmeden bile bilgi sahibi
olunabilecek düzeyde ve okullarda öğrenci ve öğretmenlerin yararlanabileceği biçimde düzenlenebilir.
• Yerel Okuryazarlık düzeyini arttırmaya yönelik yörenin tarihi ve kültürel değerlerine, doğal
güzelliklerini tanıtım amaçlı yerel yayınlar çıkarılarak okullarda öğrenci ve öğretmenlerin
yararlanması sağlanabilir.
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ÖZET
Bu araştırmada, ortaokul öğrencilerinin motivasyonlarının cinsiyet, anne ve babanın eğitim düzeyi;
öğrencinin evindeki imkânlar (çalışma masası, İnternet ve ödev için yardımcı olup olmaması), dersleri/karnesi
iyi olduğunda ailenin kendisini nasıl karşıladığı değişkenlerine göre farklılığının incelenmesidir. Motivasyon,
öğrencilerin okul başarılarını etkileyen önemli bir etmendir. Öğrencilerin motivasyon düzeyini etkileyen
değişkenlerin bilinmesi, öğrencilerin motivasyon profillerini analiz etmemizi ve öğretimi bu profiller ışığında
tasarlanmamıza yardımcı olacaktır. Çalışma, betimsel (nedensel-karşılaştırma) niteliktedir. Çalışmada
öğrencilerin motivasyon düzeylerini belirlemek için Sungur (2004) tarafından geliştirilen Likert-tipi Öğrenmede
Güdüsel Stratejiler Anketi’nden; öğrencilerin profillerini belirlemek için ise Demografik Bilgi Formu’ndan
yararlanılmıştır. Anket ve bilgi formu, 2014-15 eğitim-öğretim yılında Niğde ili Bor ilçesindeki bir okulun 6.
sınıfında öğrenim gören 60 öğrenciye uygulanmıştır. Analizler SPSS programı aracılığıyla yapılmıştır.
Araştırmada parametrik olmayan testlerden Kruskal wallis ve Mann-Whitney U kullanılmıştır. Verilerin analizi
sonucunda, öğrencilerinin motivasyon düzeylerinin cinsiyete ve okulda öğrenilenlerin anne ya da baba ile
paylaşım durumuna göre anlamlı düzeyde farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Öğrencinin evindeki imkânlar,
anne-baba eğitim düzeyi ve dersleri/karnesi iyi olduğunda ailenin kendisini nasıl karşıladığı değişkenleri
motivasyon düzeyiyle ilişkili bulunmamıştır.
Anahtar Kelimeler: Öğrenci motivasyonu, cinsiyet, aile eğitim düzeyi

ABSTRACT
In this study, motivation of middle school students was determined by gender, education level of mother
and father; the possibilities of the student's home (work table, internet and help for homework), and the
difference of how the family responds when their lesson / course is good. Motivation is an important factor that
influences students' school achievement. Knowing the variables that affect the motivation level of the students,
analyzing the motivation profiles of the students and teaching that they are designed in the light of these profiles
will help. The study is descriptive (causal-comparison). In the Likert-type Learning Motivation Strategies
Questionnaire developed by Sungur (2004) to determine the motivation levels of the students in the study;
Demographic Information Form was used to determine the profiles of the students. The questionnaires and
information form were applied to 60 students in the 6th grade of a school in Niğde province Bor district in 201415 academic year. Analyzes were done through the SPSS program. Kruskal Wallis and Mann-Whitney U were
used as nonparametric tests in the study. As a result of the analysis of the data, it was determined that the level of
motivation of the students was significantly different according to the sex and the sharing of the education with
the mother or father in the school. When the possibilities at the pupil's home, parents' level of education and
lessons / teaching were good, the variables that the parents meet themselves are not related to the level of
motivation.
Keywords: Student motivation, gender, level of family education
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GİRİŞ
Motivasyon , öğrencilerin okul başarılarını etkileyen önemli bir etmendir. Öğrencilerin
motivasyon düzeyini etkileyen değişkenlerin bilinmesi öğrencilerin motivasyon profillerini analiz
etmemizi ve öğretimi bu profiller ışığında tasarlamamıza yardımcı olacaktır. Bir öğretim programı ne
kadar mükemmel bir şekilde tasarlanırsa tasarlansın, öğrenme öğrencilerin motivasyon düzeylerinden
daha fazla olamaz ( Spitzer 1996, akt: Çetin, 2007 ).
Keller, motivasyonu davranışın önemi ve kontrolüne dayalı olarak kişilerin amaçlarına
ulaşmak veya bazı şeylerden kaçınmak için yaptıkları çaba veya çabaların derecesi olarak tanımlar
(Warren, 2000).Fen öğrenmeye yönelik motivasyon ise, öğrencilerin fen kavramlarını daha iyi
anlamlandırmak için fen ile ilgili görevlere etkin katılım göstermeleri olarak tanımlanmıştır ( Lee ve
Brophy, 1996 ). Lee ve Brophy ( 1996 ) öğrencilerin fen öğrenmelerine yönelik motivasyonlarını
tanımlarken iki önemli özellikten bahsetmektedir. Bunlar, öğrencilerin fen kavramlarını daha iyi
anlamaları için motive olmaları ve bunu gerçekleştirmek için de etkin öğrenme stratejilerini harekete
geçirmeleridir ( Barlia 1999, akt. Çavaş, Çavaş 2014, s.138-139). Bu araştırmanın amacı ortaokul
6.sınıf öğrencilerinin motivasyonlarının cinsiyet, anne ve babanın eğitim düzeyi, öğrencinin evindeki
imkânlar (çalışma masası, İnternet ve ödev için yardımcı olup olmaması),dersleri/karnesi iyi
olduğunda ailenin kendisini nasıl karşıladığı değişkenlerine göre farklılığının incelenmesidir.
YÖNTEM
Çalışma, betimsel (nedensel-karşılaştırma) niteliktedir. Betimsel çalışmalar, araştırma
konusuyla ilgili mevcut durumu saptamayı, olayı tasvir ederek problemi anlamayı amaçlar. Ne, nasıl
ve kim soruları yanıtlamaya çalışır. Sebep ve sonuç analizine geçmediği için niçin sorusunu soramaz
(Arıkan, 2013, s.27).
Çalışma grubu
2014-2015 Eğitim-öğretim yılında Niğde ili Bor ilçesindeki bir ortaokulun 6. sınıfında
öğrenim gören 60 öğrenci araştırmanın çalışma grubudur.
Veri Toplama Araçları
Çalışmada öğrencilerin motivasyon düzeylerini belirlemek için Sungur (2004) tarafından
geliştirilen Likert-tipi Öğrenmede Güdüsel Stratejiler Anketi’nden; öğrencilerin profillerini belirlemek
için de Demografik Bilgi formundan yararlanılmıştır. Güdüsel stratejiler anketi Pintrich, Smith, Garcia
ve Mckeachie (1991) tarafından geliştirilmiş ve Sungur (2004) tarafından Türkçeye çevirisi
yapılmıştır.

Anket “beni hiç yansıtmıyor” ifadesinden, “beni tam olarak yansıtıyor” ifadesine

doğru 7’li likert tipi bir ölçektir. Anket; motivasyon ve öğrenme stratejileri olmak üzere iki bölümden
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oluşmaktadır. Bu çalışmada anketin motivasyon bölümü kullanılmıştır. Ankette “biyoloji dersi” yazan
kısım “fen bilimleri dersi” olarak değiştirilmiştir. Anketin motivasyon bölümünde öğrencilerin
amaçları, derse değer vermeleri, dersi başarma yetenekleri hakkındaki inançları ve sınav kaygılarını
değerlendirmek üzere 31 madde bulunmaktadır.
Anketin motivasyon bölümünde içsel hedef yönelimi, dışsal hedef yönelimi, değer verme,
öğrenme üzerine kontrol inançları, öğrenmeye yönelik öz-yeterlik ve sınav kaygısı olmak üzere alti alt
boyut bulunmaktadır. Maddelerin hangi alt boyutlarla ilgili olduğu aşağıdaki tabloda gösterilmiştir
(Sungur, 2004, akt: Saygın, 2009).

Motivasyon anketinin içsel hedef yönelimi alt boyutundan 24. madde, değer verme alt
boyutundan 4. madde ve sınav alt boyutundan 19. madde çıkarılmıştır.
Demografik bilgi formunda öğrencilere anne ve babalarının eğitim düzeyi, evlerinde çalışma
masası olup olmadığı , ödev yaparken internetten yararlanıp yararlanmadıkları, ödev yaparken
kendilerine yardımcı olan birinin olup olmadığı,

okulda öğrendiklerini anne ya da babaları ile

paylaşıp paylaşmadıkları, dersleri karneleri iyi olduğunda ailelerinin onlar için neler yaptığı ve
okuldaki fen dersleri dışında fen ile ilgilenip ilgilenmedikleri sorulmuştur.
Veri analizi
Araştırmada parametrik olmayan testlerden mann whitney-u, kruskal wallis testi
kullanılmıştır. Normallikten çok uzak veri setinin olması durumunda, iki bağımsız grupta, eşit
varyanslı iki ortalama arasındaki farkın t testi ve farklı varyanslı iki ortalama arasındaki farkın t testi
uygulanamaz. Bu durumda, iki grubun aynı olduğunu test etmek için Mann-Whitney testi kullanılır
(Akgül ve Çevik, 2003, akt.Yılmaz ve Yılmaz, 2005) Toplanan veriler parametrik testlerin sayıltılarını
karşılamıyorsa, bağımsız ikiden fazla grup ortalaması arasındaki farkın test edilmesinde
kullanılabilecek alternatif test kruskal wallis testidir(Büyüköztürk, Çokluk ve Köklü, 2011, s.217).
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BULGULAR
Tablo 1. Cinsiyete göre motivasyon anketi puanlarının mann whitney -u testi sonuçları

Tablo 1’de Mann Whitney-U testine ait test istatistik tablosunun sig (Anlamlılık) satırındaki
değerler, cinsiyetein kontrol alt boyutu (U=291.50, p=. 06) ve sınav alt boyutu (U=294.00, p=. 07)
hariç içsel, dışsal, değer, yeterlik alt boyutlarında ve toplam motivasyon puan ortalamaları (sırasıyla
U=192,00, p=. 00, U=277.50, p=. 03, U=180.50, p=. 00, U=250.00, p=. 01 ve U=214.50, p=. 00)
üzerine etkisinin olduğunu göstermektedir. Yani kız öğrencilerin kontrol ve sınav alt boyutları

dışında motivasyon alt boyutlarında ve toplam motivasyon puanları erkek öğrencilere göre
anlamlı olarak daha yüksektir.
Tablo 2. Cinsiyete göre öğrencilerin motivasyon puanlarının medyan değerleri

Tablo

2’de

kız

öğrencilerin

motivasyon

öğrencilerinkine göre yüksek olduğu görülmektedir.
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Tablo 3. Baba eğitim düzeyinin motivasyon puanlarına etkisi -kruskal wallis sonuçları

Tablo 3’te Kruskal Wallis testine ait test istatistik tablosunun sig (Anlamlılık) satırındaki
değerler, baba eğitim düzeyinin motivasyon puan ortalamaları üzerine etkili olmadığını göstermektedir
(p˃.05).
Tablo 4. Çalışma masasına sahip olma durumunun öğrencilerin motivasyon puanlarına etkisi – kruskal
wallis sonuçları

Tablo 4’te kruskal wallis testine ait test istatistik tablosunun sig (Anlamlılık) satırındaki
değerler, Çalışma masasına sahip olma durumunun motivasyon puan ortalamaları üzerine etkili
olmadığını göstermektedir (p˃.05).
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Tablo 5. Ödev yaparken internetten faydalanmanın motivasyona etkisi –Mann whitney U sonuçları

Tablo 5’te Mann whitney U testine ait test istatistik tablosunun sig (Anlamlılık) satırındaki
değerler, Ödev yaparken internetten faydalanma durumunun motivasyon puan ortalamaları üzerine
etkili olmadığını göstermektedir (p˃.05).
Tablo 6. Ödev yaparken yardım almanın motivasyona etkisi -Mann-whitney –u sonuçları

Tablo 6’da Mann whitney U testine ait test istatistik tablosunun sig (Anlamlılık) satırındaki
değerler, Ödev yaparken yardım almanın motivasyon puan ortalamaları üzerine etkili olmadığını
göstermektedir (p˃.05).
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Tablo 7. Okulda öğrenilenleri aile ile paylaşımın motivasyona etkisi- Mann whitney U sonuçları

Tablo 7’de Mann whitney U testine ait test istatistik tablosunun sig (Anlamlılık) satırındaki
değerler, Okulda öğrenilenleri aile ile paylaşımın kontrol alt boyutu (U=182,00, p=. 25) hariç içsel,
dışsal, değer, yeterlik, sınav alt boyutlarında ve toplam motivasyon puan ortalamaları (sırasıyla
U=71,50, p=. 00, U=129.50, p=. 02, U=131.00, p=. 02, U=124.50, p=. 02, U=125.50, p=. 02 ve
U=106.50, p=. 00) üzerine etkisinin olduğunu göstermektedir. Yani okulda öğrendiklerini aileleriyle
paylaşan öğrencilerin kontrol alt boyutu dışında motivasyon alt boyutlarında ve toplam motivasyon
puanları hiç paylaşım yapmayan öğrencilere göre anlamlı olarak daha yüksektir.
Tablo 8. Okuldaki fen dersleri dışında fen ile ilgilenme durumuna göre motivasyon puanları –kruskal
wallis sonuçları
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Tablo 8’de Kruskal Wallis testine ait test istatistik tablosunun sig (Anlamlılık) satırındaki
değerler, Okuldaki fen dersleri dışında fen ile ilgilenme durumunun motivasyon puan ortalamaları
üzerine etkili olmadığını göstermektedir (p˃.05).
Tablo 9. Ders ya da karnenin iyi olma durumunda ailenin tepkisinin motivasyona etkisi
-Kruskal Wallis sonuçları

Tablo 9’da Kruskal Wallis testine ait test istatistik tablosunun sig (Anlamlılık) satırındaki
değerler, dersler ya da karnesi iyi olduğunda ailenin tepki durumunun motivasyon puan ortalamaları
üzerine etkili olmadığını göstermektedir (p˃.05).
SONUÇ- TARTIŞMA
Cinsiyetin öğrencilerin motivasyona etkisine bakıldığında öğrenme üzerine kontrol inançları
ve sınav kaygısı alt boyutları hariç içsel hedef yönelimi, dışsal hedef yönelimi, değer verme,
öğrenmeye yönelik öz-yeterlik alt boyutları motivasyon puanları arasında anlamlı bir fark
görülmüştür.
Yenice, Telli ve Saydam (2012) araştırmalarında öğrencilerin fen öğrenmeye yönelik
motivasyon düzeyleri cinsiyet değişkenine göre anlamlı farklılık göstermezken, sınıf düzeyi, haftalık
fen ve teknoloji dersi çalışma süresi ve evdeki kitap sayısı değişkenlerine göre anlamlı farklılıklar
göstermiştir.
Akpınar, B., Batdı, V. ve Dönder A.(2013) araştırmalarında cinsiyetin, motivasyonda önemli
bir değişken olduğu ve bu bağlamda kız öğrencilerin, erkeklere göre daha yüksek özyeterlik düzeyine
sahip oldukları belirlemiştir. Farklı çalışmalardan elde edilen bu sonuçlar bize, cinsiyet değişkeninin
fen öğrenmeye yönelik motivasyon üzerine etkisinin nedenleri üzerine daha fazla araştırma yapılması
gerektiği sonucunu gösteriyor. Anne ve baba eğitim düzeyinin motivasyona etkisine bakıldığında
motivasyon puanları arasında anlamlı bir fark görülmemiştir.
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Uzun ve Keleş (2010), Anne ve baba eğitim düzeyinin ve cinsiyetin fen öğrenmeye yönelik
motivasyona etkisini araştırmış ve araştırma sonucuna göre kız öğrencilerin fen öğrenmeye yönelik
motivasyon puanlarının erkek öğrencilerden fazla olduğunu tespit etmişlerdir. Yüksek okul ve
üniversite bitiren babaların çocuklarının fen öğrenmeye yönelik motivasyonları daha yüksek iken
ilkokul mezunu babaların çocuklarının motivasyonunun en düşük olduğu tespit edilmiştir. Lise
mezunu annelerin çocuklarının fen öğrenmeye yönelik motivasyonlarının diğer eğitim düzeylerine
göre daha yüksek olduğu, ilkokul mezunu olmayan anne çocukların motivasyonunun da en düşük
olduğu gözlemlenmiştir. Bu araştırmadaki çalışma grubu veli eğitim düzeyi dikkate alındığında anne
ve babaların çoğunluğu ilkokul, ortaokul mezunudur. Eğitim düzeyi düşük olan ailelerin çocukları
gerekli ilgi ve desteği velilerinden göremedikleri için dolaylı olarak fen öğrenmeye yönelik
motivasyonları da olumsuz etkilenmektedir.
Bu araştırmada veli eğitim düzeyinin etkisinin görülmemesinin başka bir sebebi, okulun her
öğrenciye eşit düzeyde motivasyon sağladığı söylenebilir. Ancak bu konu ile ilgili bir çalışmaya
rastlanmadığı için ileriki çalışmaların bu konuda yapılması gereklidir. Evde çalışma masasına sahip
olma durumu, ödev yaparken internetten ya da başka birinden yardım alma durumu motivasyon
puanları arasında anlamlı bir fark yaratmamıştır. Dersler ya da karne iyi olduğunda ailenin tepkisi ile
okuldaki fen derslerinin dışında fen ile ilgilenme durumu motivasyon puanları arasında anlamlı bir
farka sebep olmamıştır.
Okulda öğrenilenlerin anne ya da baba ile paylaşım durumu öğrencilerin motivasyon puanları
arasında anlamlı bir farka sebep olmuştur. Derslerde öğrenilen bilgileri öğrenciler ne kadar fazla
günlük hayatına taşırsa öğrencinin motivasyonu ve ders başarısı da o yönde artacaktır. Öğrenci
paylaşımda bulunurken konuları bir nevi tekrar etmiş olmaktadır. Dolayısıyla öğrenci anlamlandırdığı
bilgiyi hayatında yer verdiği için motivasyon düzeyi artmaktadır.
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SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE GEOMETRİK
AÇILIMLAR KULLANIMINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
Dr. Öğr. Üyesi Sevim Sevgi
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Eğitim Fakültesi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri
sevimsevgi@erciyes.edu.tr, sevimsevgi@gmail.com.tr

ÖZET
Geometri konuları temel olarak ilkokul notlarında öğretilmektedir. İlköğretimde dört ana alandan biri
geometridir. Bu çalışmanın amacı, sınıf öğretmen adaylarının matematik derslerinde geometrik cisimlerin
açılımları ile ilgili görüşlerini detaylı olarak analiz etmektir. Bu çalışma, sınıf öğretmeni adaylarının görüşlerini
belirlemeyi amaçlayan niteliksel bir çalışmadır ve çalışma 75 sınıf öğretmeni adayıyla gerçekleştirilmiştir.
Araştırmanın çalışma grubu, ölçüt örnekleme yöntemi ile belirlenmiş ve veri toplama sürecinde açık uçlu sorular
kullanılmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı temalar kullanıldı. Bu materyalin, ilköğretim sınıflarında 3boyutlu geometri (geometrik cisimler) konusunu öğretmek için kullanmaya istekli olduğu bulunmuştur. Bu
bağlamda, sınıf öğretmeni adaylarının matematik öğretimi için geometrik açılımlar faaliyetlerini tasarlamaları ve
sınıf öğretmenlerinin eğitiminde matematik öğretimi için etkin bir şekilde kullanacakları etkinliklerin
tasarlanması için neler yapılabileceği araştırılabilir.
Anahtar Kelimeler: Geometric Nets, Pre-service Elementary Teachers, Mathematics Teaching

ABSTRACT
Geometry subjects are mainly taught at elementary grades. One of the four main subject areas in
elementary education is geometry. The purpose of this study is to analyze the pre-service elementary teachers’
views in detail about the geometric nets usage in their mathematics classes. This study is a qualitative which
aimed to determine the views of pre-service elementary teachers and the study was carried with 75 pre-service
elementary teachers. The study group of the research is set by criterion sampling method and open-ended
questions were used in data collection process. Descriptive analyzes were used in analyzing of data. It is found
that teacher eager to use this material to teach 3-dimensional geometry (solids geometry) subject in elementary
grades. In this regard as, pre-service elementary teachers should design activities with geometric nets for
mathematics teaching and It can be searched what and how can be done to design activities to using effectively
for teaching mathematics in elementary teachers’ training.
Key Words: Geometric Nets, Pre-service Elementary Teachers, Mathematics Teaching
“This Work Was Supported By Research Fund Of The Erciyes University. Project Number: Sba17.6972”
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GİRİŞ
Eğitim sisteminin en önemli bileşenlerinden birisi olan öğretmenlerin mesleki anlamda
gelişimleri ve mesleki bilgileri eğitim araştırmalarında önemli yer tutmaktadır (Çelikten, Şanal ve
Yeni, 2005). Her alanda öğretmenlerin mesleki gelişimlerinin gelişime ve değişen dünya düzenine
uygun olarak güncellenmesi ve öğretilmesi planlanmaktadır. Ülkemizde güncellenen matematik
öğretim programı ile öğretmenlerin somut materyaller kullanarak öğretimi daha kalıcı ve anlamlı
kılması hedeflenmiştir. Diğer dersler gibi, matematik öğretiminin etkili ve anlamlı olması için
öğretimde somut materyal kullanımının önemli bir yeri vardır.
Geometri öğretme ve öğrenme, alan yazında sıklıkla kullandığımız bir kavramdır. Geometri
öğretimi, öğrencilerin "geometrik şekiller ve yapılar ve özelliklerini ve ilişkilerini nasıl analiz
edebileceklerini" anlamalarına yardımcı olur. Piaget (1952) bilişsel kuramda ilkokul düzeyindeki
öğrencilerin soyut matematik teoremlerini ve ispatlarını sadece kelimeler ve semboller kullanarak
anlamalarının zor olduğunu, buna karşın somut materyaller kullanarak daha iyi öğrendiklerini ifade
etmiştir. Bruner (1960) teorisinde, öğrencilerin anlamlı öğrenmeleri için fiziksel materyallerin
öneminin altını çizmiştir. Öğrenme teorilerinde, özellikle soyut matematik konularının öğretiminde
materyal kullanımının öneminin altı çizildikten sonra 1990 yılların başlarında öğretim programlarında
matematik materyalleri yer almaya başlamıştır. Uzamsal yeteneğimizin geliştirilmesi matematik
öğretiminde önemli bir yere sahiptir (Battista, 1990; Tartre, 1990). Uzamsal yetenek geometri
başarısını etkileyen önemli bir faktördür ve matematik başarısı arasında da pozitif korelasyon
bulunmaktadır (Fennema ve Sherman, 1977; Tartre,1990; Battista, 1990). Uzamsal yeteneği
geliştirmeye yönelik olarak, öğretim programlarında geometrik şekilleri ve yapıları inşa etme,
geometrik çizimler ve perspektif çizimleri yer almaktadır (Topbaş Tat & Bulut, 2012).
METOD
Bu çalışmanın amacı sınıf öğretmenliği programına devam eden 3. sınıf öğretmenliği
öğrencilerinin uzamsal yeteneğin geliştirilmesinde kullanılan geometrik açılımlar hakkındaki
görüşlerinin belirlenmesidir.
Örneklem
Ölçüt örnekleme yöntemindeki temel anlayış, önceden belirlenmiş bir dizi ölçütü karşılayan
bütün durumların çalışılmasıdır. Sözü edilen ölçüt ya da ölçütler araştırmacı tarafından oluşturulabilir
ya da daha önceden hazırlanmış bir ölçüt listesi kullanılabilir (Yıldırım & Şimşek, 2005). Bu
araştırmada ölçüt, sınıf öğretmeni programının matematik öğretimi II dersini alan, sınıf öğretmenliği
programına kayıtlı 3. sınıf öğretmeni adaylarıdır. Çalışma 2016-2017 eğitim- öğretim yılının bahar
döneminde Anadolu’da bir devlet üniversitesinde yapılmıştır. Toplam 79 sınıf öğretmen adayı 3. sınıfa

696

X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Nevşehir / 2018

devam etmektedir. Ancak, örneklemdeki öğretmen adaylarından 48’i çalışmaya katılmak için gönüllü
olmuştur.
YÖNTEM:
Bu araştırmada, sınıf öğretmeni adaylarının matematik derslerinde geometrik açılımların
kullanımına ilişkin görüşleri açık uçlu sorulara verilen yanıtlar yoluyla toplanan verilere dayalı olarak
betimlenmiştir. Bu araştırmada, sınıf öğretmeni adaylarının matematik dersinin anlatımında geometrik
açılımları ne sıklıkta ve nasıl kullanacağı, hangi becerilerin artırılmasına yönelik olarak geometrik
açılımları kullanacaklarını ölçen 5 adet açık uçlu sorudan oluşan bir ölçme aracı oluşturulmuştur. İç
geçerliği sağlamak için açık uçlu sorular 5 uzmana verilmiş ve uzmanların incelemeleri sonucunda
sorulara son şekli verilmiştir. Toplanan veriler, nitel araştırma yöntemlerinde yer alan analiz
tekniklerinden betimsel analiz tekniği kullanılarak incelenmiştir. Bu çalışma verileri incelenerek,
geometrik açılımların kullanımıyla, sınıf öğretmeni adaylarının uzamsal yeteneklerini nasıl
geliştirdikleri, matematiksel iletişim becerilerini nasıl kullandıkları incelemek amaçlanmaktadır.
Araştırma verileri, 2016-2017 eğitim-öğretim yılının bahar döneminde toplanmıştır. Bu
araştırmada, sınıf öğretmeni adaylarının geometrik açılımların kullanımına yönelik görüşlerini tespit
etmek için 5 adet açık uçlu soru hazırlanmıştır. Bu sorular sınıf öğretmeni adaylarına özdeğerlendirme yapmaları için sorulmuştur. Öz-değerlendirme formlarına açık ve objektif olarak
aşağıdaki sorular hakkında duygu ve düşüncelerini yazmaları istenmiştir. Açık uçlu sorular:
•

Matematik dersinin anlatımında kullanmayı planladığınız geometrik cisimler (açılımlar)
nedir?

•

Matematik öğretiminde geometrik cisimler (açılımları) kullanmayı planlıyor musunuz?

•

Matematik dersinin anlatımında geometrik açılımları kullanmanın dezavantajları nelerdir?

•

Matematik öğretim programıyla ilişkili olarak hangi becerilerin kazandırılmasında geometri
açılımlarını kullanmayı düşünüyorsunuz?

•

Matematik dersinde hangi konuların öğretiminde geometrik açılımları kullanmayı
düşünüyorsunuz?
Sınıf öğretmen adaylarına Matematik Öğretimi II derslerinde somut materyal kullanıma

yönelik etkinlikler tasarlanmıştır. Sınıf öğretmeni adaylarına öncelikli olarak geometri konularının
öğretiminde dikkat edilecek noktaların üzerinde durulmuştur. Etkinlik sırasında sınıf öğretmeni
adayları bireysel ya da 2 kişilik gruplar içerisinde çalışmışlardır. Öncelikli olarak geometrik
açılımların tanıtımı yapılmıştır. Geometrik açılımlar etkinliği 3 ders saati boyunca yapılmıştır.
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Sınıf öğretmeni adaylarına, 2016-2017 eğitim-öğretim yılının bahar dönemi başında
matematik dersinde kullanılan somut materyalleri ne kadar bildikleri ve matematik öğretiminde somut
materyalleri kullanma sıklıklarıyla ilgili Bakkaloğlu (2007) tarafından geliştirilen “Somut Materyal
Kullanımına Yönelik Düşünceler” anketi uygulanmıştır. Sevgi (2016) çalışmasında sınıf öğretmeni
adaylarının ankete verdikleri yanıtların betimsel analizlerini belirtmiştir. Bu çalışmanın sonucuna göre,
sınıf öğretmeni adaylarının somut materyaller hakkında fazla bilgi sahibi olmadıkları dolayısıyla
ileride matematik derslerinde kullanmayı düşünmediklerini ifade etmişlerdir.
Geometrik açılım nedir?

BULGULAR
Öğretmen adaylarının açık uçlu sorulara verdikleri yanıtlar incelenmiştir. Birinci açık uçlu
soruya verilen yanıtlar Tablo 1’de temaları ile birlikte sunulmuştur.
Tablo 1: Birinci soruya verilen cevaplar
Matematik dersinin anlatımında kullanmayı planladığınız geometrik cisimler (açılımlar) nedir?
Geometrik açılımlar tanımı
Temalar
Geometrik açılımlar bileşenleri

f
32
9

İsimlendirmesi

7

Geometrik açılımlar çeşitleri

5

Kavram Yanılgısı

25

Tarihi

7
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Örnek-Geometrik açılımlar tanımı:
AD: «Geometrik cisimler belirli bir tabanı, üstü, kenarı, bölgesi olan üç boyutlu cisimlere
verilen addır.»
KY: «Uzayda tasarlanabilen ve geometrinin alanına giren cisimlerdir. Belirli bir tabanı, üstü,
kenarı, bölgesi olan 3 boyutlu cisimlere verilen addır.»
Örnek-Geometrik açılımlar çeşitleri
•

ŞNG: «Prizmalar, piramitler, silindir, küp, koni, küre birer geometrik cisimdir.»

•

NBA: «Kare piramit, üçgen prizma, üçgen piramit, koni, silindir, küp geometrik cisimlerdir.»
Örnek- Geometrik açılımlar yapımı
BŞ:
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Örnek -İsimlendirme
MFÖ: «Kenar sayılarına göre isimlendirilebilirler.»
SM: «Kenar sayısı bölgenin ismini verir.»
İkinci açık uçlu soruya verilen yanıtlar Tablo 2’de temaları ile birlikte sunulmuştur.
Tablo 2: İkinci soruya verilen cevaplar
Matematik dersinin anlatımında geometrik açılımları kullanmanın dezavantajları nelerdir?

Temalar

f

Dezavantajı yok
Bahsedilmemiş
Kolay yırtılabilir

16
24
2

yaralanma
Yapılamayabilir

3
1

Örnek – Dezavantaj
•

AA: «Geometrik şekillerin herhangi bir dezavantajı bulunmamaktadır.»

•

NBA: «Benim için dezavantajı yoktur.»

Matematik dersinin anlatımında geometrik açılımları kullanmanın avantajları nelerdir?

f

Somutlaştırma
Günlük hayat ile ilişkilendirme

38
11

Kalıcı, anlamlı, etkili öğrenme
İlişkilendirme
Kavram boyutu (yanılgısı, etkili öğretimi)
Bahsedilmemiş

21
25
3
3

Temalar

Örnek- Soyut-somut ilişki
HA: «Kendisi de çizerek soyut olan bir şeyi somutlaştırır daha iyi anlar.»
BB: «Geometrik cisimleri anlatırken soyut kavramlardan çok somut kavramlar kullanmak
gerekir.»
FÖ: «Soyut kavramlar somut olarak gösterilir.»
Örnek- Öğretime etkisi
FÖ: «Cisimlerin farklı açılarda görünümü uzamsal yönetim becerisinin kazanımı için
önemlidir.»
SÖ: «Öğrencilere uzlamsal beceriler, büyük-küçük gibi kavramları bu cisimler sayesinde
rahatlıklar öğretebiliriz.
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Üçüncü açık uçlu soruya verilen yanıtlar Tablo 3’de temaları ile birlikte sunulmuştur.

Tablo 3: Üçüncü soruya verilen cevaplar
Matematik öğretim programıyla ilişkili olarak hangi becerilerin kazandırılmasında geometrik
açılımları kullanmayı düşünüyorsunuz?
Kullanırım
Kolay ve Kalıcı Öğrenme
Somutlaştırma
Temalar
Günlük hayat ilişkilendirmesi
Severek ve eğlenceli öğrenme

f
28
15
14
5
9

Örnek - Üç boyutlu düşünme
AA: «Üç boyutlu yapılırsa engelli çocukların eğitimine yardımcı olur.»
MK: «3 boyutlu geometrik cisimleri somutlaştırmak iyi olur.»
Dördüncü açık uçlu soruya verilen yanıtlar Tablo 4’de temaları ile birlikte sunulmuştur.
Tablo 4: Dördüncü soruya verilen cevaplar
Matematik dersinde hangi konuların öğretiminde geometrik açılımları kullanmayı düşünüyorsunuz?

Temalar

Geometri
Resim ve el sanatları
Matematik
Görsel sanatlar
Oran-Orantı
Olasılık

f
19
5
5
1
1
1

Örnek -Geometri
MK: «Geometri konularında.»
GB: «Geometrik cisimlerin yanal yüzeyleri, köşe, ayrıt, kenar kısımlarının öğretiminde
kullanırım.»
ZÇ: «Örüntü konusunda cisimlerin adlarını öğretirken kullanırım»
TARTIŞMA
Bu çalışma, sınıf öğretmeni adaylarının matematik derslerinde geometrik açılımlarının
kullanımına yönelik görüşlerini incelemek için yapılmıştır. Araştırmaya katılan sınıf öğretmeni
adaylarının çoğunluğu matematik öğretiminde geometrik açılımların etkili olduğunu öğrence
süreçlerini olumlu ve anlamlı yönde etkilediğini ve bu görüşe sahip öğretmenlerin çoğunluğu ileride
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matematik öğretiminde geometrik açılımları (somut materyal) kullanacakları anlaşılmaktadır (Cipoletti
& Wilson, 2004). Matematik öğretmen adayları çoğunlukla geometrik açılımlar etkinliğinin eğlenceli
ve anlamlı olduğunu ifade etmişlerdir (Arslan, Işıksal-Bostan, 2016; Boakes, 2009; Cipoletti &
Wilson, 2004; Fiol, Dasquens, & Prat, 2011; Higginson & Colgan, 2001). Araştırmada elde edilen
bulgular ile alan yazında var olan bulgular arasında benzerlik olduğu görülmektedir. Bu bulgu
ülkemizde yapılacak olan geometrik açılımların matematik öğretiminde kullanılması planlayacak
çalışmalar için teşvik edicidir.
Sınıf öğretmeni adaylarının çoğunluğu geometrik açılımların kullanmasının matematik
öğretimine etkisi olduğunu belirtmişlerdir. Matematik öğretiminde geometrik açılımların kullanmanın
anlamlı ve kalıcı öğrenmeyi desteklediğini için geometrik açılımları matematik derslerinde
kullanacaklarını ifade etmişlerdir. Georgeson (2011) “Kâğıt katlama eğlenceli fakat matematik
neresindedir?” (sf. 354) eleştirmiştir. Sınıf öğretmen adayları eğlenceli bir etkinlik olmasının yanında
öğrencilere geometrik şekillerinin birbirleri arasındaki dönüşümleri ilişkileri geometrik açılımlar ile
anlatabildiklerini ifade etmişlerdir.

Matematik öğretimi ile geometrik açılımlar arasında ilişkiyi

kurmuşlardır (Cipoletti & Wilson, 2004). Sınıf öğretmenliği adaylarının geometrik açılımların
kullanımın artırılması için matematik öğretimi I ve II derslerinde daha fazla etkinliğe yer verilmesi
gerekmektedir.
İlkokul matematik öğretim programında geometrik açılımların kullanılması önerilmektedir ve
İlkokul 1-4 kitaplarında geometrik açılımlar etkinliklerine yer verilmiştir. Sınıf öğretmeni yetiştirme
programlarında, matematik öğretimi I ve II derslerinde uygulamalı olarak geometrik açılımların
kullanılması önerilmektedir. Sınıf öğretmenliği ve ortaokul matematik öğretmenliği programlarından
bazılarında somut materyal kullanımı seçmeli olarak verilmektedir (Arslan, Işıksal- Bostan, 2016).
Öğretmen adaylarının matematik öğretimi derslerinde uygulamaları olarak etkinlikleri yapmaları,
ileride kendi sınıflarında etkinliklere yer vermeleri için temel oluşturacaktır.
Sonuç olarak, ileride matematik öğretiminde geometrik açılımların kullanılmasına yönelik
artan bir talep olacaktır. Ancak, sınıf ve matematik öğretmenleri ile yapılan araştırmalar oldukça azdır.
Bu çalışma ile matematik öğretiminde geometrik açılımların kullanılmasına yönelik çalışmaların
önemi belirtilmiştir.
ÖNERİLER
Geometrik açılımların kullanımıyla, öğretmen adaylarının uzamsal yeteneklerinin geliştirmeyi,
matematiksel iletişim becerilerinin kullanmalarını sağlamayı, matematik kelimelerini kullanmayı,
fikirlerini paylaşması ve devinimsel yeteneklerini geliştirmeye katkı sağlamaları amaçlanmaktadır
(Topbaş Tat & Bulut, 2012; Türegün, Conde, 2014). Bu nedenlerden dolayı:
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•

1-4 Matematik Öğretimi Programında somut materyallerin kullanımına sıklıkla yer

verilmelidir.
•

1-4 Matematik Programında geometrk açılımların kullanımına yönelik etkinliklerin

kullanılmasının önemi vurgulanmalıdır.
•
somut

Sınıf Öğretmenliği 3. sınıf Matematik Öğretimi II dersinde, geometri etkinlikleri

materyaller

kullanılarak

yaptırılmalıdır

ve

geometri

alanında

farklı

etkinliklerin

yapılabileceğinin altı çizilmelidir.
•

Öğretmen adaylarının geometrik açılımlar etkinliği konusunda öz-değerlendirme

yapmaları ve kendilerinin bir etkinlik tasarlayarak öğrenmelerinin kalıcılığı sağlanmalıdır.
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MESLEK YÜKSEK OKULLARININ İSTİHDAMA KATKISINI ARTIRMAYA YÖNELİK
MODEL ÖNERİSİ
MODEL RECOMMENDATIONS FOR INCREASING EMPLOYMENT WITH
VOCATIONAL EDUCATION
İlhan ATİK
Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulu İzmir
iatik@tekok.edu.tr

ÖZET
Günümüzün küresel rekabet ortamında işletmelerin ve devletlerin iktisadi ortamda değer
oluşturabilmesi üretim faktörlerini etkin kullanabilmeleriyle yakından ilişkilidir. Üretim faktörü olarak işgücü;
hemen yerine bir başka değerin konulamaması ve taklit edilememesi yönüyle küresel rekabette işletmeler için
önemi bir üstünlük sağlamaktadır. İşgücüne üstünlük kazandıran bilgi, beceri ve yetkinlik dünyada ve ülkemizde
mesleki ve teknik eğitim kurumları aracılığıyla verilebilmektedir. Bu yönüyle işgücünün geliştirilmesinde
önemli bir paya sahip olan eğitim kurumları; iletişim becerileri yüksek, takım çalışmasına uyumlu, eleştirel ve
analitik düşünceye sahip kişiler yetiştirmeye çalışmaktadır. Ülkemizde meslek yüksek okullarının sayısı 2016
yılı itibariyle 924’e ulaşmıştır. Bu okullarda 215 farklı türde önlisans programında eğitim verilmekte,
açıköğretim önlisans programlarında eğitim gören öğrenciler dahil edildiğinde toplam 2 milyonun üzerinde
öğrenci eğitim görmekte, bu sayı yükseköğretimdeki tüm öğrenci sayısının yaklaşık %33’üne karşılık
gelmektedir. Buna rağmen İŞKUR tarafından tüm Türkiye’yi ve tüm işkollarını kapsayacak şekilde her yıl
hazırlanan İşgücü Piyasası Araştırması sonuçları incelendiğinde Türkiye’deki işyerlerinin yüzde 21’inin eleman
temininde güçlük çektikleri belirlenmiş, bunun nedenleri incelendiğinde ise ilk sırada % 75,3 ile “gerekli
beceriye/niteliğe sahip eleman bulunamaması” konusunun yer aldığı tespit edilmiştir. Türkiye’de çalışma
çağındaki (15-64 yaş grubu) nüfusun toplam nüfus içindeki payının % 68,2 olduğu ve bu oranın ülkemizin
önümüzdeki 20 sene içerisinde ekonomik gelişmesini daha da hızlandırmaya imkan sağlayacak önemli bir
kaynak olduğu dikkate alındığında meslek yüksek okullarının piyasa ihtiyaçlarına uyumlu eğitim
verebilmelerinin ve mezunların da aldıkları eğitime uygun istihdam edilmelerinin önemi ortaya çıkmaktadır. Bu
çalışmada; özellikle Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yürütülen çalışmalar, Organize Sanayi Bölgelerinde
faaliyete geçen meslek yüksek okulları ile Yüksek Öğretim Kurulu tarafından yapılan düzenlemeler incelenerek,
istihdam konusunda meslek yüksek okulları tarafından verilen eğitimlerin etkinliğinin artırılabilmesine yönelik
bir model önerisi yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Mesleki eğitim, istihdam, uygulamalı eğitim.

ABSTRACT
In today's global competitive environment, the ability of businesses and governments to create value in
the economic environment is closely related to their ability to use production factors effectively. Labor as a
factor of production; it offers a preeminent advantage for global recreational businesses in the sense that it can
not be replaced and imitated immediately. The knowledge, skills and competence that gives superiority to the
workforce can be provided through vocational and technical education institutions in the world and in our
country. In this respect, educational institutions, which have a significant share in the development of the
workforce, are trying to raise person who has a communication skills, teamwork, critical and analytical thinking.
The number of vocational high schools in our country reached 924 in 2016. In these schools, 215 different
conditions are given in the associate degree program. There are a total of over 2 million students in the open
education associate degree programs, which can be mixed with approximately 33% of the total number of
students in higher education. Every year in Turkey and to include all sectors Labor Market Research is being
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prepared. This element of 21 per cent of businesses in Turkey has been identified in the report they have
difficulty in obtaining. When the reasons for this were examined, it was determined that 75.3% of the
respondents said "lack of the necessary skills / qualifications". In Turkey, the working age population (15-64 age
group) share in the total population was determined to be 68.2%. This ratio is an important source that will
enable our country to accelerate its economic development in the next 20 years. For this reason, vocational
colleges should provide training in accordance with market needs and graduates should be able to employ the
training they receive. In this study; a model proposal has been made in order to increase the effectiveness of the
trainings given by vocational colleges in employment by examining the regulations carried out by the Vocational
Qualifications Authority, the vocational higher schools operating in Organize Industry Regions and the Higher
Education Council.
Key words: Vocational education, employment, practical training.

GİRİŞ
İletişim biliminde yaşanan teknolojik gelişim ile desteklenen küresel ekonomik faaliyetler
sebebiyle ekonomik yaşam birçok siyasi ve ticari olaydan hızlı etkilenmektedir. Bunun sonunda
sıklıkla yaşanan kriz süreçleri sonrasında istihdamın daralması ve çalışanların işsiz kalması sorunu
ülke yönetimlerinin çözüm bulmak zorunda olduğu önemli bir konu olarak ortaya çıkmaktadır.
Günümüz dünyasının ekonomik yaşantının bir parçası olan mali krizler ve sonrasında yaşanan
ekonomik daralmanın bir sonucu niteliğindeki işsizlik sorunun çözümünde nitelikli işgücü yetiştirme
önemli bir yaklaşımdır. Ülkeler eğitim sistemlerini buna uyumlu hale getirme arayışı içinde farklı
mesleki eğitim modelleri üzerinde çalışmalar yapmaktadır. Eğitim ile istihdam arasındaki ilişki, eğitim
ile kazanılan bilgi, beceri ve yetkinliğin sistematik bir yapı içinde sertifikalandırılması ve denklik,
meslek standartlarını belirleyen otoritenin işlerlik kazanması oldukça önemlidir. (Erdönmez ve
Morkoç, 2016).
Nitelikli işgücü konusun işletmeler açısından da rekabet üstünlüğü ve maliyet açısından
önemli bir yere sahiptir. İşverenler; işgücünün piyasa ihtiyaçlarına uygun bilgi, beceri ve yetkinlikle
mezun olmalarını beklemekte, böylece işyerine uyum konusunda zaman kaybının önlenmesi
istenmektedir. Ülkemiz işgücü kaynağının eğitim düzeyi incelendiğinde 2015 yılında çalışanların
genel olarak % 59’unu lise altı ve okuryazar olmayanlardan oluştuğu görülmektedir (İŞKUR, 2017).
Mesleki eğitimin genel eğitime göre daha pahalı olduğu ve buna rağmen mezunlarının istihdam
edilmemiş olması; ülkemiz açısından kaynakların etkin kullanılmadığının (Atik, 2017a), mesleki
eğitim programlarının piyasa koşullarına uyumlu olmadığının ve ülkemizin rekabet etme konusundaki
hedeflerinin oldukça uzağında kaldığının açık ifadesidir.
Ülkemiz son dönemde cari açık sorununu çözmek amacıyla özellikle yüksek katma değer
taşıyan ürünlerin milli imkanlarla üretilebilmesi için yoğun çaba göstermektedir. 2015 yılı için
sektörler göre ihraç ürünlerinin kilogram fiyatları incelendiğinde bu konunun anlamı ortaya
çıkmaktadır. Çünkü savunma ve havacılık sanayinde 24,78 dolar/kg, hazırgiyim ve konfeksiyonda
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15,89 dolar/kg ve

Otomotiv endüstrisinde 6,36 dolar/kg değer elde edilirken, kuru meyve ve

mamullerinde 3,26 dolar/kg, çimento, cam ve toprak ürünlerinde 0,16 dolar/kg, yaş meyve ve sebze
ürünlerinde 0,63 dolar/kg rakamlarına ulaşılmaktadır. Liste dikkate alındığında teknolojinin kullanımı
ile kilogram başına elde edilen değer arasında anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Bu nedenle
ülkemizde özellikle iş hayatına atılan gençlerin istihdamında; küresel rekabete uygun yeni üretim
teknolojilerini kullanabilme ve güncel gelişmeleri yakından takip etme oldukça önemlidir. Tüm bu
etkinliklerin merkezinde de taklit edilmesi imkansız olan eğitimli işgücüne sahip olunması yer
almaktadır. Bunu destekler nitelikte mesleki eğitim ile ekonomik kalkınma arasındaki ilişki konusunda
yapılan çalışmalarda da mesleki eğitimin Türkiye’nin gelişmişlik düzeyine katkı sağladığı
belirlenmiştir (Çalışkan ve Durman, 2016).
Bu çalışmada mesleki eğitim konusunda yürütülen çalışmalar ve bununla ilişkili sorun sahaları
incelenerek ülkemizde gerçekleştirilen örnek uygulamalardan hareketle çözüme yönelik bir model
önerisi ortaya konulacaktır.
MESLEKİ EĞİTİM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR
Türkiye’de mesleki eğitim; okul merkezli, işletme merkezli ve okul- işletme işbirliği merkezli
üç eğitim modeline göre yürütülmekte (Adıgüzel ve Berk, 2009), okul merkezli model de; ortaöğretim
ve yükseköğretim olarak kendi içinde ikiye ayrılmaktadır.
Türkiye’deki ilk meslek yüksekokulu 1974-1975 öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı
bünyesinde açılmış, daha sonra, 1981 yılında da üniversitelere bağlanarak Yükseköğretim Kurulu
(YÖK) çatısı altına alınmıştır (Günay, 2011). 2016-2017 Yılı itibariyle ülkemizde çoğunluğu devlet
üniversitelerine bağlı olmak üzere toplam 955 meslek yüksek okulunda örgün öğretimde 767.185,
ikinci öğretimde 342.441, uzaktan 33.909 ve açık öğretim olarak 1.412.391 olmak üzere toplam
2.555.926 öğrenci eğitim almakta, yükseköğretime devam eden öğrencilerin % 35,50’si meslek
yüksek okullarında okumaktadır (Yükseköğretim Bilgi Yönetim Sistemi, 2018).
Ülkemizde hem ortaöğretim ve hem de yükseköğretime devam eden öğrencilerin yaklaşık üçte
biri mesleki eğitim veren programlarda okurken, işgücünün % 59’u lise altı ve okuryazar
olmayanlardan oluşmakta olması bu konuda yapısal sıkıntıların olduğunu ifade etmektedir. Bu
sorunun çözümüne ilişkin geçmişten günümüze bir çok çalışma yapılmış, düzenlemeler hayata
geçirilmeye çalışılmıştır.
Özellikle kalkınma planlarında sürekli olarak mesleki eğitim konusunda gerçekleştirilecek
faaliyetler önemli bir yer tutmuş, Dokuzuncu Kalkınma Planı’nda mesleki eğitimin

piyasanın

ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde modüler bir yapıya dönüştürülmesi, Mesleki Yeterlilik Kurumu
kurularak meslek standartlarının belirlenmesi ve belgelendirme sisteminin kurulması hedeflenmiştir

707

X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Nevşehir / 2018

(Kalkınma Bakanlığı, 2006). Bu kapsamda 2006 yılında 5544 sayılı “Mesleki Yeterlilik Kurumu
Kanunu” (Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu, 2006) ile Avrupa Birliği ile uyumlu ulusal mesleki
yeterlilik sisteminin kurulması ve işletilmesi amaçlanmış, kurulan Mesleki Yeterlilik Kurumu; ulusal
ve uluslararası meslek standartlarını temel alarak, teknik ve meslekî alanlarda ulusal yeterliliklerin
esaslarını belirleyerek, denetim, ölçme ve değerlendirme, belgelendirme ve sertifikalandırmaya ilişkin
faaliyetleri yürütmeye başlamıştır (İşseveroğlu ve Gençoğlu, 2011).
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 2008 tarihinde aldığı karar çerçevesinde mesleki
yükseköğretimi; hayat boyu öğrenme için Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi, Bologna Süreci ve
uluslararası standartlar ile uyumlu, daha esnek, dinamik ve işgücü piyasalarının taleplerine daha
duyarlı olarak yeniden yapılandırmaya başlamıştır. Mesleki Yeterlilik Kurumunun onayladığı meslek
standartları doğrultusunda, modüler, esnek ve ilgili sektörden gelen taleplere duyarlı, mesleki lisesi
programlarıyla uyumlu eğitimlerin yürütülmesine başlanmıştır (İstihdam ve Mesleki Eğitim İlişkisinin
Güçlendirilmesi Eylem Planı, 2010).
Türkiye’de eğitim sisteminin iyileştirilmesine yönelik çok sayıda çalışma ve reform yapılmış,
eğitim sisteminin iyileştirilmesi için önemli çalışmalar yürütülmüş, okullaşma oranlarının artırılması,
sınıf mevcutlarının azaltılması, öğretmen başına düşen öğrenci sayılarının azaltılması, okulların
teknolojik altyapılarının geliştirilmesi ile müfredat ve öğretim yöntemlerini yenileme konusunda çok
önemli çalışmalar yürütülmüş, mesleki eğitimde yerel yönetimler ile sektör temsilcilerini bir araya
getiren bir anlayış hayata geçirilmiştir (Atik, 2017b).
Tüm bu çalışmalar ile eğitim sisteminin kalitesinin artırılması amaçlanmış, ancak; gerek ulusal
düzeyde uygulanan sınav sonuçları gerekse de uluslararası düzeyde yapılan değerlendirmeler Türkiye
eğitim sisteminin performansının ciddi anlamda sorunlu olduğu ve bu sistemin mezunlarına yeterli
bilgi ve becerileri kazandıramadığı şeklinde olmuştur (Kalkınma Bakanlığı, 2014).
MODEL ÖNERİSİ
Ülkemizde ortaöğretim ve yükseköğretim sisteminde eğitim alan öğrencilerin yaklaşık üçte
biri mesleki eğitim alan öğrencilerden oluşmaktadır. Ancak işgücü istatistikleri incelendiğinde
istihdam edilen işgücünün üçte ikisi lisealtı eğitim düzeyine sahip çalışanlardan oluşmaktadır.
Son dönemde konuya ilişkin yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi, bakanlıklar arası
koordinasyonun sağlanması ve eylem planlarının hazırlanması, eğitim süreçlerine yerel yönetimlerin
ve sektör temsilcilerinin katılımlarının sağlanması yürütülen çalışmalar için önemli birer adım olarak
ortaya çıkmaktadır. Ancak tüm bu faaliyetlere rağmen istihdamda arzu edilen değişimin
yaşanamaması, yürütülen çalışmaların uygulamada aksadığını da göstermektedir.
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Bu kapsamda mesleki eğitime bir model olarak havacılık sektöründe yürütülen çalışmalar
bu bölümde bir model önerisi olarak ifade edilecektir. Ülkemiz, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı
(ICAO), Avrupa Sivil Havacılık Konferansı (ECAC) ve Avrupa Hava Seyrüseferi Emniyeti Teşkilatı
(EUROCONTROL) üyesidir. Ülkemizde yürütülen tüm sivil havacılık faaliyetleri Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
(SHGM) tarafından düzenlenmekte ve denetlenmektedir (Resmi Gazete, 2005). SHGM;

sivil

havacılık sektörüne yön veren otorite konumundaki bir kurum olarak uluslararası düzeyde bu alanda
yürütülen tüm çalışmalarda ülkemiz adına faaliyet göstermektedir.
İleri teknoloji ürünü sistem ve platformların kullanıldığı sektörde tüm çalışmaların merkezinde
nitelikli işgücü bulunmaktadır. Sivil havacılık sektöründe görev alan tüm çalışanlar ülkemizde ve
dünyada aynı eğitim süreçlerinden geçmekte ve sertifikalandırılarak istihdam edilmekte, meslek
yaşantısı içinde kariyer gelişimi için aynı seçim aşamalarından geçmektedir. Böylece tüm dünyada
birbirine entegre olmuş bir yapı içinde uçuş ve yer emniyeti sağlanarak maliyet etkin hava ulaştırması
sağlanabilmektedir.
Ülkemizde faaliyet gösteren tüm hava araçlarının bakım faaliyetleri SHY 145 belgeli bakım
kuruluşlarında SHY 66 kapsamında lisanslandırılmış bakım personeli tarafından gerçekleştirilmekte
ve Bakım Çıkış Sertifikası ile yeniden servise verilmektedir. Bu süreçte istihdam edilecek personele
mevzuatta yer alan mesleki bilgi, beceri ve yetkinlikler kapsamında SHGM tarafından her aşamada
sınav yapılıp ölçme ve değerlendirme neticesinde lisanslandırma gerçekleştirilmektedir (SHY-66,
2013). Yürütülen bu çalışma ile tüm dünyada havacılık alanında istihdam edilecekler için ortak bir
müfredatın benzer niteliklere sahip eğitim kurumlarında, benzer ölçme ve değerlendirme usulleriyle
uygulanması sağlanmış olmaktadır. Yetki verilen eğitim kurumlarında, personel için oluşturulan
eğitim içerikleri havacılık alanında mesleki yaşantı boyunca farklı hava araçları için uzmanlaşma ve
sahip olunan eğitim düzeyine uygun yetkilendirme dikkate alınarak kademelendirilmiştir.
SONUÇ
İnsan odaklı kalkınmanın sağlanmasında planlanmış bir mesleki ve teknik eğitim sisteminin
oluşturulması ve bu planlama yapılırken uluslararası standartlar ve kriterler çerçevesinde hareket
edilmesi, yerel ve uluslararası iş piyasalarının beklentileri göz önünde bulundurulması temel
hedeflerdendir. Mesleki ve teknik eğitim sistemi ihtiyaç duyan herkesin erişimine açık olmalı ve çağın
gerektirdiği çerçeve doğrultusunda kalitesinin artırılmasına yönelik stratejiler ve politikalar
geliştirilmelidir.
Farklı modeller de uygulansa, örgün ya da yaygın eğitim yöntemiyle verilebilen mesleki
eğitim; ilk aşamada temel bilgi, beceri ve yetkinlik üzerine kurgulanmalı, mezuniyet sonrası
belirlenen temel meslek alanı içinde yer alan branşlar arası geçişlere imkan verebilmeli, yaşam boyu
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eğitim anlayışı içinde de mesleğin içinde gelişime uygun olarak yeni becerilerin kazanılmasına olanak
sağlayabilmelidir. Bu kazanımların denkliğinin (akreditasyon) ölçme ve değerlendirme esasları
dikkate alınarak sağlandığı sertifikalandırma işleminin de bir otorite tarafından yapılması
gerekmektedir. Yukarıda genel çerçevesi verilen havacılık sektöründe bakım faaliyetlerine ilişkin
yürütülen çalışmalar dikkate alındığında dünya ile aynı eğitim içeriği kullanılarak lisanslandırma ve
yetkilendirme yapılmakta, tüm aşamalarda SHGM tek otorite olarak süreci yönetmekte ve bu
kapsamda dünya ile entegre olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.
Model önerisi dikkate alındığında benzer uygulamaların birçok meslek için de
uygulanabileceği görülmektedir. Bu kapsamda; 2006 yılında kanun ile kurulan Mesleki Yeterlilik
Kurumu (MYK) halihazırda mesleki yeterliliklerin belirlenmesi konusunda otorite olarak görev
yapmaktadır. Bu kurum SHGM’nin havacılık konusunda üstlendiği rol dikkate alınarak diğer alanlarda
mesleki yeterlilikleri belirleme, ölçme ve değerlendirme yaparak çalışanlara lisans verme görevini
yerine getirmeli, MEB ve YÖK bünyesinde yer alan eğitim kurumlarının müfredat, eğitim doküman
ve kolaylıkları, eğitici ve yöneticiler MYK tarafından yetkilendirilmeli, örnek uygulamalarla konu
izlenmelidir.
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MESLEKİ EĞİTİMDE KALİTE SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNDE FEN, TEKNOLOJİ,
MÜHENDİSLİK, MATEMATİK (FTMM) EĞİTİMİ VE TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ
SCIENCE, TECHNOLOGY, ENGINEERING, MATHEMATICS EDUCATION IN QUALITY
PROBLEM SOLUTIONS IN VOCATIONAL EDUCATION AND EVELIATION OF TURKEY
İlhan ATİK
Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulu İzmir
iatik@tekok.edu.tr

ÖZET
Küresel ekonomik sistem ve rekabete dayalı hızlı üretim yaklaşımı üretimin her aşamasında standart
uygulamalar gerektirirken, bununla tam anlamıyla zıtlık oluştururcasına, günümüzde her ölçekte faaliyet
gösteren işletmeler; çalışanlarından yaptıkları işe sahip oldukları donanımı yansıtmalarını, bireysel farklılıklarını
bir değer olarak işletmeye katmalarını beklemektedir. Ülkemiz 2016 yılı verilerine göre OECD ülkeleri arasında
6’ncı büyük işgücü nüfusuna sahip ülkedir. Ancak işgücünün eğitim seviyesi incelendiğinde; çalışanların
%55’inin lise altı eğitimlilerden, %21’inin yükseköğretim mezunlarından, %10’unun lise mezunları, yine
%10’unun mesleki ve teknik lise mezunlarından ve % 4’ünün de okur-yazar olmayanlardan oluştuğu
görülmektedir. Küresel rekabet içinde önemli hedefleri olan ülkemizin üretimde ve ihracatta katma değeri
yüksek ürünlere yönelmesi gerekmektedir. Dış ticaret istatistikleri incelendiğinde halen ülkemizin ihraç
ürünlerinin kilogram değeri 1,59 dolar seviyesinde iken Japonya’da 3,86 dolar, Almanya’da 3,68 dolar, Güney
Kore’de 2,7 dolardır. Özellikle savunma ve havacılık sanayinde 24,78 dolar/kg, hazırgiyim ve konfeksiyonda
15,89 dolar/kg ve Otomotiv endüstrisinde 6,36 dolar/kg değerleri dikkate alındığında ülkemizde bir yandan ArGe projelerine kaynak aktarılarak diğer yandan işgücünün nitelikleri artırılarak bu alanda önemli sonuçlar
alınabileceği değerlendirilmektedir. Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik (FTMM) eğitimi bu disiplinlerin
birbiriyle içiçe olarak teorik bilgilerin uygulama ve ürüne dönüştürülmesine ortam hazırlayan bir yaklaşımdır.
Bu yaklaşım, eğitilenlere her düzeyde disiplinler arası bir bakış açısı kazandırarak, teorik bilginin pratik
uygulamalara dönüştürülerek hayata geçirilmesine ortam sağlamaktadır. Ülkemizde işgücü piyasalarına yönelik
araştırmalarda işyerlerinin yüzde 21’inin eleman temininde güçlük çektiklerini belirlenmiş, bu konuda özellikle
imalat sektöründe sorun yaşandığı tespit edilmiştir. Çalışan temininde güçlük çekilme nedenleri incelendiğinde
ise ilk sırada % 75,3 ile “gerekli beceriye/niteliğe sahip eleman bulunamaması” yer almaktadır. Mesleki eğitim
insanlara belirli bir mesleğe ilişkin bilgi, beceri ve yetkinlik kazandıran ve yeteneklerini geliştiren bir anlayış
olarak oldukça yüksek maliyetlere sahiptir. Bu çalışmada ülkemizde gerek genç işgücünün yüksek katma değerli
alanlarda istihdam edilebilmesi, gerekse eğitime harcanan kaynakların üretim gücü olarak ekonomiye dönüşünün
sağlanması için FTMM yaklaşımının mesleki eğitim alanında da etkin olarak hayata geçirilebilmesi konusunda
neler yapılabileceği incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Mesleki eğitim, İşgücü, FTMM.

ABSTRACT
The global economic system and the rapid production approach based on the competition require
standard applications at every stage of production. However, contrary to this situation, businesses operating at all
scales today; they expect their employees to reflect what they have in the work they do and to incorporate their
individual differences as a value. Our country is the country with the 6th largest workforce population among the
OECD countries according to the data of the year of 2016. However, when the level of education of the
workforce is examined; it is observed that 55% of the employees are from below-high school educations, 21%
from higher education graduates, 10% from high school graduates, 10% from vocational and technical high
school graduates and 4% from illiterate ones. Our country, which has important goals in global competition,
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needs to concentrate on high value added products in production and exports. When foreign trade statistics are
analyzed, the export value of our country's products is about $ 1.59 per kilogram, compared to $ 3.86 in Japan, $
3.68 in Germany and $ 2.7 in South Korea. Considering the values of 24,78 dollars / kg in defense and aerospace
industry, 15,89 dollars / kg in ready-to-wear and confection and 6,36 dollars / kg in automotive industry are
considered, it is seen to have qualification workforce with research and development activities. Science,
Technology, Engineering, Mathematics (STEM) education is an approach to prepare these disciplines to
transform theoretical knowledge into practice and product. This approach gives the trainees a cross-disciplinary
perspective at all levels, allowing the theoretical knowledge to be transformed into practical applications and
passed on to life. In our country, 21 percent of the workplaces in the labor market have difficulties in providing
staff. It has been determined that there is a problem especially in the manufacturing sector. When the causes of
difficulties in the procurement of employees are examined, 75.3% of the respondents said that "no staff with the
necessary skills / qualifications" can be found. Vocational training has quite high costs as an understanding that
gives people knowledge, skills and competence in a particular occupation and develops their skills. In this study,
it is investigated whether the youth workforce can be employed in high added value fields in our country and
what can be done about the STEM approach in order to be able to effectively pass on the vocational education
field in order to ensure that the resources that are spent for training are converted into economic power as
production power.
Key Words: Vocational education, employment, STEM.

GİRİŞ
Bilgi teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişimle birlikte işgücünün üretim aşamaları içerisindeki
rolü de değişime uğramıştır. Çalışanların dinamik sistem ve süreçler içeren üretim aşamalarını
anlaması, değişime hızlı uyum sağlaması, sürekli öğrenmesi ve öğrendiğini sistem ve sürece yeniden
dahil edebilmesi istenmiştir (Mercan, Demirci ve Oyur, 2013). Farklı teknolojilerin bir arada
kullanılmasıyla insanların yaşamdan beklentileri artmış, yeni ürün geliştirme süreçleri çok
hızlanmıştır. Özellikle günümüz rekabetçi ekonomik anlayış içerisinde ülke ve işletmeler bilgiden
yeni bir bilgi üretme ve bunu kullanarak ticari ürüne ulaşma konusunda yarış içinde faaliyetlerini
sürdürmektedirler (Koçak, Kavi ve Es, 2017).
Küreselleşme, modernleşme ve bilgi teknolojisindeki hızlı gelişim karşısında üretim
faktörlerinin niteliği değişime uğramakla birlikte işgücünün kalitesinin taklit edilememesi ve ortaya
koyduğu farkın kısa sürede rakipler tarafından kapatılamaması hususu; nitelikli işgücünü rekabetçi
küresel ekonomik düzenin en stratejik konusu haline getirmiştir. Bugünün dünyasında çalışma
çağındakilerin düzenli iş bulabilmesi için;
a-Üretim sürecini bir bütün olarak değerlendirebilme,
b-Sebep-sonuç ilişkisi kurabilme,
c-Diğer çalışanlarla birlikte “takım olabilme” hususları birer gereklilik haline (Kalkınma
Bakanlığı, 2014).
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İş dünyasının yukarıda ifade edilen niteliklerde işgücüne ulaşması geleneksel usta-çırak
ilişkisinin ötesinde kurumsallaşması bir eğitim sistemini zorunlu hale getirmiş, bu ihtiyacın
karşılanabilmesi için 20’nci Yüzyılın başında ABD’de yükseköğretim içerisinde mesleki eğitim
uygulamaları ön lisans düzeyinde başlamış, 1960’lı yıllarda çoğu ülkede geliştirilip uygulanmıştır
(Akpınar, 2003).
Bu çalışmada; küresel piyasalarda yüksek katma değerli ürünlerle varolabilmek için ihtiyaç
duyulan nitelikli insan gücünün yetiştirilmesinde mesleki eğitimin etkinliğinin artırılması sorunu ve
bunun çözümünde Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik (FTMM) eğitiminin sağlayabileceği
imkanların Türkiye özelinde değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
İSTİHDAM KONUSUNDA MESLEKİ EĞİTİMİN ÖNEMİ VE YENİ BİR YAKLAŞIM
OLARAK FTMM EĞİTİMİ
Ülkemizde tüm işkollarını kapsayacak şekilde hazırlanan 2016 Yılı İşgücü Piyasası
Araştırması’nda; işyerlerinin yüzde 21’inin eleman temininde güçlük çektikleri, bunun nedenleri
arasında da ilk sırayı % 75,3 ile “gerekli beceriye/niteliğe sahip eleman bulunamaması”, takiben %
61,6 ile “yeterli iş tecrübesine sahip eleman bulunamaması” olduğu tespit edilmiştir

(İŞKUR.

(2017).
Bu sorunla yakın ilişkili olarak ülkemizde işgücünün eğitim düzeyi incelendiğinde de mesleki
eğitim mezunların üçte ikisinin istihdam edilmediği ortaya çıkmaktadır. Mesleki eğitimin daha yüksek
yatırım gerektirmesi ve buna rağmen mezunların istihdamında sorun yaşanması ülkemiz açısından
kaynakların etkin kullanılmadığının (Atik, 2017b), mesleki eğitim programlarının piyasa koşullarına
uyumlu olmadığının ve ülkemizin üretim bakımından rekabet etme gücü düşük ürünleri üretebildiğinin
açık ifadesidir.
İşgücünün mesleki bilgi, beceri ve yetkinliğinin geliştirilmesi ve bunun kurumsal bir yapı
içinde sürdürülmesi için hem ulusal eğitim sistemleri, hem de uluslararası kuruluşlar farklı mesleki
eğitim modelleri üzerinde çalışmalar yapmaktadır. Bu nedenle; eğitimin istihdama etkisi, eğitim ile
kazanılan bilgi, beceri ve yetkinliğin sistematik bir yapı içinde sertifikalandırılması ve akreditasyonu
(denklik), meslek standartlarının belirlenmesi ve bunun takibine ilişkin kurumsal otoritenin işlerlik
kazanması oldukça önemlidir. (Erdönmez ve Morkoç, 2016).
Ülkemizde de bu konuda kamu ve özel sektörün önemli çabaları söz konusu olup özellikle
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 2008 yılında alınan kararla mesleki yükseköğretimde
hayat boyu öğrenme anlayışı benimsenmiştir. Yükseköğretim içinde mesleki eğitim etkinlikleri
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi, Bologna Süreci ve uluslararası standartlar ile uyumlu, daha esnek,
dinamik ve işgücü piyasalarının taleplerine daha duyarlı olarak yeniden yapılandırılmaya başlanmıştır.
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Açılan programların Mesleki Yeterlilik Kurumunun onayladığı meslek standartları doğrultusunda,
modüler, esnek ve ilgili sektörden gelen taleplere duyarlı, mesleki lisesi programlarıyla uyumlu
yürütülmesine başlanmıştır.
Konunun FTMM boyutu incelendiğinde, ilk kez 2001 yılında The National Science
Foundation yöneticisi Judith A. Ramaley tarafından bir eğitim terimi olarak türetilen STEM, yeni bir
yaklaşım olarak eğitim çevreleri tarafından benimsenmiştir (Yıldırım ve Altun, 2015). “Science”,
“technology”, “engineering” ve “mathematics” kelimelerinin baş harflerinden oluşturulan STEM
kavramı eğitim alan yazınımızda Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik (FTMM) Eğitimi olarak
kullanılmaktadır. FTMM Eğitimi; tüm eğitim aşamalarını içine alan, teorik bilgilerin günlük yaşamda
karşılaşılan sorunların çözümünde etkin kullanımına imkan sağlayacak şekilde uygulama ve ürüne
dönüştürülmesine imkan sağlayan, içeriğindeki bilimlerin birbirleriyle farklı noktalarda kesişmesine
ortam oluşturan bir yaklaşımdır (Akgündüz ve Ertepınar, 2015).
Bu nedenle FTMM kavramını ifade etmek adına birçok tanımlama alan yazınında
bulunmaktadır (Eroğlu ve Bektaş, 2016). Yapılan tüm tanımlamaların ortak noktası;
a-FTMM Eğitimlerinin disiplinler arası olması,
b-Öğrencilerin

fen, teknoloji, mühendislik ve matematik alanları arasındaki ilişkiyi

kurabilmelerine ortam oluşturması,
c-Teorik bilginin uygulamalara yansıtılabilmesi,
d-Öğrencilerin gerçek hayatın içinden sorunları okulda alınan eğitimle çözümleyebilmesidir
(Yıldırım ve Altun, 2015).
FTMM Eğitimlerinde öğrencilere kazandırılması hedeflenen davranışlar için modern eğitim
yaklaşımları olan proje tabanlı öğrenme, problem tabanlı öğrenme, sorgulama tabanlı öğrenme gibi
öğrenme modellerinin tamamı etkin olarak kullanılmaktadır. Öğrencilerin hedef davranışları
kazanması için günlük yaşantının parçası olan gerçek sosyal, ekonomik ve çevresel problemlere
çözüm aranmaktadır. Öğretmenler ders içeriğinde yer alan teorik bilgiyi öğrencilerin düşünme ve
sorun çözme yöntemlerini kendi başına bulabilmesi için vermekte, FTMM eğitimleri içerisinde
öğretmenin

öğrencilere mühendislik tasarım adımlarında kılavuzluk etmesi

istenmektedir.

Öğretmenlerin teori ile uygulama aşamaları arasındaki bağı öğrencilere aktarabilme anlamında
oldukça hazırlıklı olması beklenmektedir ( Stohlmann ve diğerleri, 2012), (Wang, 2012). Öğrenci
sahip olduğu bilgiyi ürüne dönüştürdükten sonra bunu geliştirme yöntemleri üzerinde çalışarak
“gelişimin sürekli olduğu” kavramını anlayabilmelidir (MEB, 2016a).
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Konu ülkemiz açısından incelendiğinde de lise düzeyinde sürdürülen eğitimlerde genel lise ve
fen liselerinde teori yoğun bir eğitim anlayışının hakim olduğu, teoriden pratiğe geçişe imkan verecek
uygulamaların göz ardı edildiği, meslek liselerinde ise bunun tam tersi akademik bilgiden uzaklaşarak
aynı zamanda piyasa beklentilerine de cevap veremeyecek şekilde teknik becerilerin teorik altyapıdan
yoksun olarak verildiği görülmektedir. Özellikle mesleki eğitimde basit beceriler gerektiren usta-çırak
ilişkisi ile öğrenilebilecek becerilere yönelme oldukça yaygın hale gelmiştir (Çepni, 2017). Okulda
verilen eğitimlerle gerçek yaşamda karşılaşılan sorunlara çözüm üretebilecek bilgi ve becerilerin
kazandırılması, fen ve matematik derslerine ilginin artırılarak öğrencilerin farklı disiplinleri bir arada
kullanabilme becerisini kazanabilmeleri eğitimin tüm alanlarında ülkemizin gelişmesine imkan
sağlayacaktır.
FTMM EĞİTİMİ KONUSUNDA TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ
Dünyada özellikle mühendislik eğitimlerinde yeni bir anlayış olarak tartışılan ve eğitim
sistemi içerisinde düzenlemeler yapılarak etkin kullanılmaya çalışılan FTMM eğitimleri konusunda
ülkemizde yürütülen çalışmalar incelendiğinde; hem Milli Eğitim Bakanlığı hem de özel ve vakıf
eğitim kurumlarında bu konuda çalışmaların başlatıldığı, FTMM eğitiminin bileşenlerinin tespit
edilmesi ve eğitim programlarında bu anlayışa uyumlu düzenlemelerin yapılabilmesinin bir süreç
olarak değerlendirildiği görülmektedir.
Ülkemizde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2016 yılında yayınlanan STEM Eğitim
Raporu’nda (MEB, 2016) bu eğitimlerin programlara yansıtılarak farklı düzeylerde buna uyumlu
eğitimlerin verilmeye başlanacağı ifade edilmiş, TÜBİTAK tarafından çeşitli illerde bilim merkezleri
açılmaya başlamış, Hacettepe Üniversitesi ve İstanbul Aydın Üniversitesi’nin öncülük ettiği
üniversitelerde öğrenci ve öğretim elemanlarına yönelik FTMM merkezleri açılmaya başlanmış,
FTMM Eğitimlerine ilişkin formasyon eğitimi verilmeye başlanmış, bu konuda Avrupa Okul Ağı
tarafından yürütülen Scientix Projesine MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü 2014
yılından itibaren ulusal destek noktası olarak dâhil olmuştur.
Bu konuda, özellikle ABD ve AB tarafından ana okulu düzeyinden itibaren tüm eğitim
basamaklarında FTMM Eğitimleri eğitim sistemi içine dahil edilerek, değişik oyun setleri ve hayata
dair konularda öğrencilerin sorunları çözümünde kullanması teşvik edilmektedir (Yıldırım ve Altun,
2015). Başta ABD ekonomisi olmak üzere gelişmiş ülke ekonomilerinin son dönemde entelektüel
sermaye olarak kabul gören nitelikli işgücüyle yüksek katma değerli ürünleri üretmeye yönelmeleri ve
geleceğe dönük planlamalarda da bu gelişimin devam edeceği beklentisi FTMM eğitimli işgücünün
gerekliliğini ortaya koymaktadır. TUSIAD tarafından 2014 yılında hazırlanan “STEM alanında eğitim
almış işgücüne yönelik talep ve beklentiler araştırması” raporunda da; en hızlı büyüyen mesleklerin
%75’inin FTMM eğitimleri ile kazanılacak yetenekleri gerektireceği ifade edilmiştir (TUSIAD, 2014).
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Özellikle ABD’nde FTMM Eğitimine göre eğitim veren okullarda lise düzeyinde işgücü
piyasaları için oldukça yeni olan birçok alana ilişkin dersler öğrencilere verilmeye başlanmıştır. Bu
dersler arasında nörobiyoloji, robotik, mikro elektronik, bionanoteknoloji, DNA bilimi, ileri astronomi
ve ileri fizik laboratuvar uygulamaları gibi dersler yer almakta, öğrencilerin teorik bilgiyi farklı
uygulamalar içinde kullanarak projeler geliştirmesi teşvik edilmektedir (Akgündüz ve Ertepınar,
2015). Benzer uygulamalar AB bünyesinde yapılmaktadır. Bu kapsamda MEB tarafından Almanya’da
mesleki eğitim kurumlarının eğitim programlarının incelenmesine ilişkin 2011 yılında hazırlanan bir
raporda; FTMM eğitimlerinin ilköğretim düzeyinde matematik ve hayat bilgisi olarak öğrencilere
verilmeye başlandığı, devamında ortaöğretimde bu derslerin genişletilerek Matematik, Fizik, Kimya
ve Biyoloji olarak ayrıştırıldığı, öğrencilerden mesleki eğitimi tercih edenlere lise düzeyinde
Matematik, Fizik, Kimya, Bilgisayar/Teknoloji dersleri şeklinde 11,12 ve 13’ncü sınıflarda da yer
alacak şekilde ve uygulama boyutunu da içererek verildiği ifade edilmiştir (MEB, 2011).
Ülkemiz eğitim müfredatları bu bakışla incelendiğinde de Almanya’dakine benzer şekilde ilk
ve ortaöğretimde derslerin kademelendirildiği görülmektedir. Özellikle ilköğretim 7 ve 8’inci sınıflar
ile meslek liselerinin 9 ve 10’uncu sınıf müfredatlarında; Türk Dili ve Edebiyatı dersinin her dönem
haftada 5 ders saati, Matematik dersinin her dönem haftada 6 ders saati, Fizik ve Kimya derslerinin
her dönem haftada 2 ders saati ve Biyoloji dersinin her dönem haftada 6 ders saati olarak yer aldığı
(MEB, 2018), ancak bunun devamında 11 ve 12’nci sınıflarda bu dersler ya da bunlarla bağlantılı alt
derslere yer verilmediği, mesleki eğitime ilişkin bilgi ve becerinin uygulamalarla ve stajla
pekiştirilmesi hedeflenen bu sınıflarda özellikle bu ders konularını içeren çalışmaların olmadığı
görülmektedir. Öğrencilerin analitik düşünme, sebep ve sonuç arasında anlamlı bir ilişki kurma ve
eğitim yaşamları boyunca aldıkları dersleri gerçek yaşamda kullanabilme yeteneklerinden mahrum
kaldıkları görülmektedir.
SONUÇ
FTMM Eğitimleri; eğitimle kazandırılan becerilerin karmaşık üretim süreçlerinin etkin
kullanımında rol almasını sağlamak ve katma değeri yüksek üretim yapabilecek işgücünün yetişmesini
sağlamak amacıyla günümüz gelişmiş toplumlarında özelikle mühendislik eğitimlerinde kullanılmaya
başlanan bir yaklaşımdır.
Mesleki eğitim programlarının diğer eğitimlere göre daha maliyetli olması, bu konuda kamu
kaynaklarının maliyet etkin bir yaklaşımla değerlendirilmesini zorunlu yapmıştır. FTMM eğitimleri ile
teorik bilginin hayata ilişkin sorunların çözümünde kullanılmasının amaçlanması, öğrencilerin sebep
ve sonuç arasında anlamlı ilişki kurabilme yeteneğini geliştirmesi rekabetçi işgücü piyasalarında
günümüzde önemini artıran nitelikli işgücü için oldukça anlamlıdır.

Bu nedenle günümüz iş

dünyasında ara eleman olarak tanımlanan ve üretim sürecinin içinde yer alan tekniker ve
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teknisyenlerin mesleki eğitimleri de küresel üretim anlayışı içinde önemli bir konu olarak
değerlendirilmektedir. FTMM Eğitimlerinin bu alanda yaşanan eğitim sorunlarına çözüm olabileceği,
eğitim kalitesi

ve

mezunların istihdamı

gibi

önemli

sorunlara

çözümler

üretilebileceği

değerlendirilmektedir.
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HAVACILIK SEKTÖRÜNÜN ARTAN PERSONEL İHTİYACININ KARŞILANMASINDA
MESLEK YÜKSEK OKULLARININ ROLÜ
THE IMPORTANCE OF VOCATIONAL EDUCATION FOR MEETING THE PERSONNEL
NEED FOR AVIATION
İlhan ATİK
Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulu İzmir
iatik@tekok.edu.tr

ÖZET
Havacılık sektörü teknolojik gelişmelere uyumlu olarak sürekli gelişen, teknik ve karmaşık hizmetler
bütünüdür. Teknolojide yaşanan değişim sektörde otomasyonu ön plana çıkarmış, bilgi teknolojilerinin etkin
kullanılmasını gerekli kılmıştır. Ancak bu gelişmelerin tamamı sektörün eğitimli ve yetişmiş işgücü talebini
azaltamamış, aksine her geçen yıl daha da fazla ihtiyacın ortaya çıkmasına neden olmuştur. Günümüzde faaliyet
gösteren her ölçekteki havayolu; yolcu ve yük taşımacılığı hizmeti veren bir organizasyon, sektörü sürekli
izleyerek değişime uyum sağlayabilecek organizasyona sahip bir açık sistem, havacılık faaliyetlerinin
uluslararası niteliği sebebiyle hizmetin devamlılığı ve gerekliliği için 24 saat Sürekli Hizmet Arzı sağlayan bir
işletme, sadece yetkin personel ile çalışabilme zorunluluğu nedeniyle Nitelikli Personele ve Sürekli Eğitime
Gereksinim duyan bir işletmedir. Ülkemizde son dönemde havacılık sektöründe yaşanan hızlı büyüme karşısında
artan işgücü talebini karşılamak üzere birçok üniversitede lisans ve önlisans seviyesinde yükseköğretim
programları hızla açılarak mezunlar verilmektedir. Önlisans düzeyinde verilen eğitimlerin 2017-2018 yılı
kontenjanları incelendiğinde 6 programda toplam 6236 öğrenci kontenjanının bulunduğu, programların
dağılımında; 15 yükseköğretim kurumunda “Uçak Teknolojisi” alanında toplam 1270 öğrenci, iki yükseköğretim
kurumunda “ Uçuş Harekat Yöneticiliği” alanında toplam 120 öğrenci, bir üniversitede “Tahribatsız Muayene”
alanında 25 öğrenci, dört yükseköğretim kurumunda “Hava Lojistiği” alanında toplam 214 öğrenci, dokuz
yükseköğretim kurumunda “Havacılıkta Yer Hizmetleri Yönetimi” alanında yüzyüze , açık ve uzaktan olmak
üzere toplam 2392 öğrenci, 25 yükseköğretim kurumunda “Sivil Havacılıkta Kabin Hizmetleri” alanında toplam
2215 öğrenci kontenjanının olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışmada ülkemizde faaliyet gösteren meslek
yüksekokullarının havacılık sektörüne yönelik eğitim programlarının sektörün taleplerine cevap verme durumu
ile mezunların istihdam edilme konusu Uçak Teknolojisi önlisans programı özelinde incelenerek, sektör
temsilcileri, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Yüksek Öğretim Kurulu arasında mezunların sektörde
istihdamına yönelik yürütülen çalışmalar değerlendirilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Havacılık sektörü, Uçak Teknolojisi önlisans programı, istihdam.
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ABSTRACT
The aerospace industry is the whole of technical and complex services that are constantly evolving in
line with technological developments. The change in technology has brought automation to the forefront in the
sector and it has become necessary to use information technologies effectively.
However, all of these developments have not reduced the demand for educated and trained labor in the
industry, but have led to the need for more and more each year. Today's airline in every measure;an
organization that provides passenger and freight transport services, an open system with an organization that
can continuously follow the sector and adapt to change, a business that provides 24-hour continuous service for
the continuity and necessity of service due to the international nature of aviation activities, a qualified personnel
and a continuing educator because of the requirement to work only with competent personnel. To meet the
increasing demand for labor in the face of the rapid growth experienced in the aviation sector in recent years,
many universities have graduated with higher education programs at the level of undergraduate and associate
degree. When the quotas for the year 2017-2018 of the education given at the associate degree level are
examined, there are a total of 6236 student quotas in 6 programs; A total of 1270 students in the field of "Aircraft
Technology" in 15 higher education institutions, a total of 120 students in the field of "Flight Operation
Management" in two higher education institutions, 25 students in the field of "Non-Destructive Testing" in a
university, 214 students in the field of "Aviation Logistics" in nine higher education institutions, In the field of
"Ground Handling Services Management", a total of 2392 students, including a total of 20,000 students,
including face, open and remote, were found to have a quota of 2215 students in the "Civil Aviation Cabin
Services" field in 25 higher education institutions. In this study, the studies carried out for sectoral employment
of graduates among the sector representatives, the General Directorate of Civil Aviation and the Higher
Education Council are examined by examining the aviation sector training programs of the vocational higher
schools operating in our country in response to sector requests and employment of graduates in the Aircraft
Technology associate degree program.
Key Words: Aviation, Aircraft Technology undergraduate program, employment.

GİRİŞ
Bilgi teknolojisinde yaşanan hızlı değişim, küreselleşme olgusu ile birlikte bir çok sektörde
anlamlı değişimin yaşanmasına önayak olmuştur. Bunlar içerisinde ulaştırma sektörünün bir alt
bileşeni olan Havacılık sektörü, özellikle hız ve güvenlik konularını teknoloji ile destekleyerek önemli
bir gelişim kaydetmiştir.
Teknolojinin yoğun kullanımına imkan veren bu sektör, yapılan bir araştırmada diğer
sektörlerden 3,8 kat daha verimli olup, sahip olduğu dinamik yapı ile birçok sektörü de olumlu yönde
etkileyerek gelişimine imkan sağlamaktadır (ATAG, 2016).
Havacılık sektörünün dünyada ve ülkemizde ulaştığı büyüklük genel olarak incelendiğinde;
a) Dünyada 2014 yılında yaklaşık 1400 havayolu şirketinin faaliyet gösterdiği, 26000 uçak ile
4000 havaalanında 3,3 milyar yolcu ve 6,4 Trilyon ABD Doları değerinde yük taşındığı,
doğrudan 9,9 milyon kişiyi, diğer sektörlerle birlikte toplamda 62,7 milyon kişiyi istihdam
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ettiği, 664,4 Milyar ABD Doları doğrudan toplam 2,7 Trilyon ABD Doları düzeyinde
ekonomik gelir oluşturduğu görülmektedir (ATAG, 2016).
b) Ülkemizde 2016 yılı sonu itibariyle 156 havacılık işletmesinin 55 havalimanında 1.417 hava
aracı ile hizmet verdiği, 2015 yılı sonu itibariyle sektörde 191.716 çalışana, 23,4 Milyar ABD
Doları gelire ulaşıldığı (SHGM, 2017), 2017 yılı sonu itibariyle 193,3 milyon yolcu ve 3,38
milyon ton yük taşındığı görülmektedir (DHMİ, 2018).
Küresel düzeyde önemli üretici olan Boeing ve Airbus firmaları tarafından gelecek yirmi yıla
ilişkin hazırlanan raporlarda da havacılık sektörünün hızlı gelişim eğiliminin dünya ekonomisinden
daha hızlı devam edeceği, uçak sayısındaki artışla birlikte imalat piyasasının da ekonomik hacminin
6,1 Trilyon ABD Dolarına ulaşabileceği (Boeing, 2018), uçak bakım faaliyetleri için de 1,8 Trilyon
ABD Doları harcanacağı öngörülmektedir (Airbus, 2018).
Oldukça dinamik bir yapıya sahip olan sektörde nitelikli işgücü tüm faaliyetlerin merkezinde
yer almakta, bu personelin yetiştirilmesi ve mesleki yaşantısı süresince sürekli eğitilmesi konularında
uluslararası düzeyde bir işbirliği sürdürülmektedir. Böylece tüm dünyada birbirine entegre olmuş bir
yapı içinde uçuş ve yer emniyeti sağlanarak maliyet etkin hava ulaştırması yapılabilmektedir.
Ülkemiz, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO), Avrupa Sivil Havacılık Konferansı (ECAC)
ve Avrupa Hava Seyrüseferi Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) üyesi olup ülkemizde yürütülen
tüm sivil havacılık faaliyetleri Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı bünyesinde 5431 sayılı
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında faaliyet gösteren
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından düzenlenmekte ve denetlenmektedir (Resmi
Gazete, 2005).
Bu çalışmada; havacılık sektörünün artan personel ihtiyacı konusunda meslek yüksek
okullarının rolü Uçak Teknolojisi Programı özelinde incelenerek bir değerlendirme yapılmaya
çalışılacaktır. Çünkü; bu programdan mezun olanlar sektörde hava aracı BOY (Bakım, Onarım,
Yenileme) faaliyetlerinde görev almaktadır. BOY; yetişmiş insan kaynağından en fazla etkilenen alan
olup uçağa ilişkin hat bakımı ve hangar gerektiren ağır bakım ile motor ve komponenta ilişkin bakım,
tahribatsız muayene, temizleme, yapısal onarım, kabin içi bakım ve seçkin yer teçhizatı bakımını
içermektedir.
HAVACILIK SEKTÖRÜNDE İSTİHDAM KOŞULLARI
Sivil havacılık sektöründe istihdam edilenler tüm dünyada aynı eğitim aşamalarını geçerek
sertifika almak ve meslek yaşantıları süresince de sürekli eğitim alarak bu sertifikalarının geçerliliğini
sağlamak zorundadır. Bu amaçla tüm dünyada sivil havacılığa ilişkin yürütülen çalışmalarda ana
otorite Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) olup, üye ülkelerde sivil havacılığın asgari ortak
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standartlarını belirlemekte, eşgüdümü sağlayacak kuralları koyarak dünyadaki sivil havacılık
sisteminin güvenli, düzenli ve ekonomik bir şekilde yapılanmasını, büyümesini ve devamlılığını
sağlamaktadır (Sirat ve Harun, 2006). Böylece tüm dünyada birbirine entegre olmuş hiyerarşik bir
yapı içinde uçuş ve yer emniyeti sağlanarak, maliyet etkin hava ulaştırması yapılabilmekte, çalışanlar
diğer sektörlere göre daha yüksek maaş almakta, hayat boyu öğrenme ile iş motivasyonlarını
kaybetmeden çalışabilmektedirler.
Bu alanda ülkemizde yetkili otorite SHGM olup hava aracı bakım personeli ile ilgili tüm
gereklilikler, düzenlenecek lisanslara ilişkin usuller, esaslar ve düzenlemeler Hava Aracı Bakım
Personeli Lisans Yönetmeliği 66 (SHY-66) (SHY‐66, 2013)

ile belirlenmiştir. Uçak teknolojisi

önlisans programından mezun olanların Hava Aracı Bakım Personeli olarak sektörde çalışabilmesi için
bu yönetmelik kapsamında havacılık kanunu ve uçuşa elverişlilik gereksinimleri, doğa bilimleri ve
uçak genel bilgisi, uçak mühendisliği, uçak bakımı ve insan performansı temel bilgi düzeylerinde 17
farklı içerikteki modülde yetkilendirilmiş eğitim kuruluşunda eğitim almaları, sonrasında en az iki yıl
deneyim süresini tamamlamaları ve SHGM tarafından yapılan sınavlarda başarı göstermeleri
gerekmektedir.
HAVACILIK ALANINDA ÖNLİSANS DÜZEYİNDE SÜRDÜRÜLEN EĞİTİMLER
Ülkemizde ilk sivil havacılık eğitimi 1986 yılında Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık
Meslek Yüksekokulu ile başlamış, sektörün gelişimine paralel olarak birçok yüksek öğretim
kurumunda bu alanda eğitim veren programlar hızla açılmıştır.
Önlisans düzeyinde verilen sivil havacılık eğitimlerinin 2017-2018 yılı kontenjanları
incelendiğinde 6 programda toplam 9144 öğrenci kontenjanının bulunduğu, programların dağılımında;
19 yükseköğretim kurumunda “Uçak Teknolojisi” alanında toplam 1785 öğrenci, iki yükseköğretim
kurumunda “ Uçuş Harekat Yöneticiliği” alanında toplam 130 öğrenci, bir yükseköğretim kurumunda
“Tahribatsız Muayene” alanında 25 öğrenci, dört yükseköğretim kurumunda “Hava Lojistiği” alanında
toplam 194 öğrenci, 34 yükseköğretim kurumunda “Sivil Hava Ulaştırma Hizmetleri ” alanında
yüzyüze, açık ve uzaktan olmak üzere toplam 4124 öğrenci, 31 yükseköğretim kurumunda “Sivil
Havacılık Kabin Hizmetleri” alanında toplam 2886 öğrenci kontenjanının olduğu tespit edilmiştir
(ÖSYM, 2018).
İstatistik olarak Uçak Teknolojisi önlisans programlarında 2014-2015 yılında toplam
kontenjan 951 iken (ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 2014), 2015-2016
yılında öğrenci kontenjanında %31,65’lik bir artış yapılarak 1252 sayısına ulaşılmış (ÖSYS
Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 2015), 2017-2018 yılı için de 1785 kişiye
ulaşılmıştır (ÖSYM, 2018). Hava Aracı Bakım Personeli olarak çalışma imkanı bulmak için bu
programlara her yıl artan oranda öğrenci başvuru yapmaktadır. Ancak yukarıda yer alan uluslararası
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düzenlemeler kapsamında program kontenjanının artırılması tek başına mezunların istihdamını ve
ülkenin nitelikli işgücü ihtiyacını kolaylaştıramadığı görülmektedir (SHGM-YÖK Sivil Havacılık
Komisyonu, 2015). Verilen eğitimlerin içerik, eğitim kolaylıkları, öğretim elemanı profili ve staj gibi
birçok alanda yetkili otoritenin beklentilerini karşılaması gerekmektedir. SHGM tarafından
yetkilendirilmemiş eğitim kurumlarının mezun sayısının artmasına ragmen, bu mezunlar havacılık
sektöründe istihdam edilme koşullarını taşımadıklarından yeniden eğitim almakla karşı karşıya
bırakılmaktadır. Bu nedenle de sektörün nitelikli işgücü talebi yıllar itibariyle artarak devam
etmektedir.
Sektörün nitelikli işgücü talebine ve mezunların sektörde istihdamını kolaylaştırmak adına
Yükseköğretim Kurumu, SHGM, sivil havacılık eğitimi veren üniversiteler ve bu alanda faaliyet
gösteren özel sektör kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan Sivil Havacılık Komisyonu 2012 yılında
oluşturulmuştur. İşbirliği protokolü kapsamında; sektör ve üniversite temsilcilerinin katılımıyla her yıl
Mart ve Eylül ayında toplantı düzenlenerek SHGM sorumluluk sahasında ihtiyaç duyulacak işgücüne
ilişkin yükseköğretim bölümlerinin açılması, sektörünün ihtiyaçlarına uyumlu nitelikte eğitici
yayınların hazırlanması, bunların yükseköğretim müfredatına dâhil edilmesi, sektörel analizlerin
yapılması ve tespit edilen sorun sahaları için çözüm önerilerinin oluşturulması, elde edilen verilerin
taraflarca değerlendirmesi ve analitik raporların hazırlanması konularında çalışmalar yürütülmektedir
(SHGM, 2018).
SONUÇ
Sivil havacılık sektörü dünyada ve ülkemizde hızla gelişirken nitelikli personel ihtiyacı da
artış göstermektedir. Özellikle genç nüfusun istihdamında ülkemize yeni fırsatlar sağlayacak bu
sektörde yürütülecek tüm çalışmalar uluslararası düzenlemeler çerçevesinde gerçekleştirilmek
zorundadır.
Yükseköğretim bünyesinde meslek yüksek okullarında havacılık alanında eğitim veren
programların mezun olanlara istihdam sağlayabilmesi de ancak SHGM tarafından belirlenen kriterlere
uygun eğitim programları oluşturularak sağlanabilecektir. Bu nedenle;
a) Yüksek Öğretim Kurulu tarafından derslik, laboratuar ve mesleki uygulama konularında
standartları belirlenen eğitim ortamlarına ve eğiticilere sahip olmayan meslek yüksek
okullarına öğrenci kontenjanının verilmemesi,
b) Bu koşullara sahip okulların düzenli olarak SHGM ile müşterek olarak denetime tabi olması,
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c) Bu

okullardan

uygulanması

mezunların

ülkemizde

bu

SHGM

tarafından

sektörün

nitelikli

sertifikalandırılmasında
işgücü

talebine

muafiyetlerin

çözüm

olabileceği

değerlendirilmektedir.
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ÖZET
Üniversite düzeyindeki meslek eğitimleri içerisinde mimarlık eğitimi, meslek pratiğine bağlı olarak
diğer meslek eğitimlerinden farklılık göstermektedir. Uzun ve zorlu bir süreç olan mimarlık eğitimi içerisinde ise
teknik bilgi ve uygulama bakımından yoğun bir içeriğe sahip olan yapı dersleri ayrı bir öneme sahiptir. Mimarlık
meslek pratiği açısından temel teşkil eden yapı derslerinin öğrenciler tarafından algılanması için teorik anlatımın
yanı sıra genellikle iki boyutlu çizimler ve maketler araç kılınarak, dersler hoca-öğrenci arasında birebir eğitim
şeklinde yürütülmektedir. Ağır ve yorucu bir süreç olan yapı eğitiminde, devlet üniversiteleri ile özel okullar
arasında farklılıklar olabilmektedir. Çalışmada yapı dersleri içerik ve yöntem olarak benzer şekillerde yürütülen
bir devlet üniversitesi ve bir özel üniversite ele alınmıştır. Her iki üniversitedeki yapı derslerinin konu
içeriklerinin öğrenciler tarafından algılanması ve anlaşılmasındaki farklılıklar incelenmiştir. Bu inceleme
yapılırken, yapı derslerinin mevcut teorik ve pratik uygulamalarının öğrencinin anlamasındaki etkileri ve
öğrencinin dersi daha kolay anlaşılabilmesinde hangi ifade tekniklerinin daha etkili olduğu sorgulanmıştır.
Çalışma ile devlet ve özel üniversitelerde, yapı eğitiminde temel farklılıklar ortaya konmaya çalışılmış ve eğitim
kalitesini artırmaya yönelik öneriler geliştirilmiştir. Ayrıca yapı eğitiminde, konuların anlaşılabilirlik durumları
ve anlamayı kolaylaştıracak araçların hangileri olduğu da istatistiksel çalışmalar sonucu ulaşılan bulgularla ifade
edilmeye çalışılmıştır. Çalışmanın, özel ve devlet okullarındaki yapı bilgisi eğitiminde belirli bir eğitim kalitesi
standardı oluşturulması ve geleceğin meslek profesyonellerinin mesleğin gerektireceği standartarta bir yapı
eğitimi almasını sağlama konusunda literatüre katkıda bulunması umut edilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Yapı Dersleri, Mimarlık Eğitimi,

ABSTRACT
Architectural education in vocational courses at university level differs from other vocational courses
depending on profession practices. In architectural education, which is a long and difficult process, the
construction courses which have an intensive content in terms of technical and practical knowledge have a
separate importance. In addition to the theoretical narration, the two-dimensional drawings and models are used
as tools in order for the students to perceive the construction courses that constitute the basis of architectural
profession practice. In construction education, which is a heavy and exhausting process, there can be differences
between state and private universities. In the study, a public university and a private university, which are
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conducted in similar ways as the content and methodology of the construction classes, are dealt with. Differences
in the perception and understanding of the subject content of the two university construction courses by the
students were examined. When this study was conducted, it was questioned which of the theoretical and practical
applications of the construction courses had an effect on the student's understanding and which expression
techniques were more effective for the learner's understanding of the course. In this study, basic differences in
construction education were tried to be presented in state and private universities, and suggestions for increasing
the quality of education were developed. Furthermore, in construction education, the understandability of the
courses and the tools and the expression techniques for best understanding the content was tried to be expressed
and revealed in terms of the findings that obtained from the case studies.
Keywords: Construction Courses, Architectural Education

GİRİŞ
Bu çalışmanın amacı; mimarlık eğitiminde devlet ve özel mimarlık okullarında okumanın
bilgiyi anlama ve algılamada bir etkisinin olup olmadığını özellikle yapı dersleri üzerinden
araştırmaktır. Yapı sektörü içinde yer alan önemli bir meslek grubunun eğitiminin verildiği mimarlık
bölümlerinde, devlet ve özel mimarlık okullarında öğrencilerin aldıkları dersleri anlama ve algılamada
bir fark olup olmadığı çalışma kapsamında değerlendirilmiştir.
Mimarlık eğitimi, diğer meslek eğitimlerinden farklı bir karaktere sahiptir. Özellikle lise
eğitiminden sonra, öğrencilerin doğrudan mimarlık eğitimine geçmeleri ve çoğunun, meslek ve meslek
eğitimi hakkında bilgi eksiklerinin olması yüzünden mimarlık eğitimi süreci diğer disiplinlere göre
adapte olması zor bir alan haline gelmektedir. Eğitim sürecinin özellikle ilk yıllarında, eğitimci
tarafından aktarılan konuların kolaylıkla anlaşılamaması özellikle yapı ve tasarım derslerinde, bu
durumu destekler niteliktedir.
Literatürde, mimarlık eğitiminde özel ve devlet üniversitesi öğrencilerinin yapı alanındaki
dersleri anlamasına yönelik herhangi çalışma bulunamamıştır. Ancak mimarlık eğitiminde cinsiyetin
dersi anlamada üzerindeki etkisine yönelik yapılan bir çalışma (Parlak Biçer, 2013) bulunmaktadır.
Bu çalışmada, mimarlık eğitiminin ikinci sınıf ilk döneminde, seçilen bir özel özel ve bir
devlet üniversitesinde yapı bilgisi dersi ile karşılaşan öğrencilerin ders ile ilgili düşünceleri ve anlama
düzeyleri belirlenmeye çalışılmıştır. Bu çalışma yapılırken öğrencilerin özel ya da devlet
üniversitesinde olmalarının yapı dersini anlamadaki etkisini ölçmek amaçlanmıştır. Derste anlatılan
konuları anlamada, özel ve devlet üniversitesi öğrencileri açısından atölye çalışması, ev ödevi gibi
aktivitelerin hangisinin olumlu/olumsuz görüldüğü araştırılmıştır. Mimarlık eğitiminin ikinci yılında
yapı dersini alan öğrencilerin özel ve devlet üniversitesinde olmalarına göre karşılaştıkları derse olan
yaklaşımlarının ölçümü, Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde ve Nuh Naci
Yazgan Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde 2017-2018 eğitim
öğretim yılı, bahar yarıyılı, Yapı Bilgisi II Dersi alan öğrencilere (ERU’de hepsi NNY’de 46
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öğrenciye) yapılan anket ile ölçülmüştür. Bu çalışma ile yapı derslerindeki özel ve devlet
üniversitesindeki öğrencilerin anlamalarını kolaylaştıracak farklı sistemlerin neler olabileceği
tartışılmıştır. Çalışmanın, Türkiye mimarlık eğitiminde yer alan özel ve devlet üniversitelerindeki yapı
eğitimine katkısının olacağı ve yapı eğitiminin öneminin anlaşılmasını kolaylaştıracağı umulmaktadır.
GENEL BİLGİLER
Öğrenme süreci farklı değişkenlerden etkilenmektedir. Öğrenme ortamı, eğitimcinin bilgi ve
becerileri, izlenilen müfredat ve kullanılan materyaller bu değişkenlerin bir kısmını oluşturmaktadır.
Mimarlık eğitimi özelinde bu değişkenlerin en önemlisi, öğrenenin sürece yaptığı katkı olarak
belirlenmiştir. Öğrenenin kim olduğu, ne tür öğrenme ihtiyaçlarına sahip olduğu, öğrenme stilleri,
motivasyonu, öğrenirken kullandığı stratejiler, kişilik özellikleri gibi pek çok parametre öğrenenler
arasındaki akademik başarı farklılıklarını doğuran temel etkenlerdir ve öğrenme sürecini en yakından
planlayıp, düzenleyen ve öğrenme çıktılarını kontrol eden eğitmenlerin, bu güçlü bireysel farklılıklar
hakkında bilgi sahibi olmaları ve onları öğrencinin öğrenme potansiyelini geliştirecek şekilde öğrenen
lehinde kullanabilmeleri büyük önem taşımaktadır (Topkaya vd., 2006).
Günümüzde basın ve diğer yayın organları, moda, trendler öğrencilerin belirli bir tarafa
yönelmelerinde etkili bir rol oynamaktadır (Özay vd., 2003). Çocukların erken gelişme dönemlerinde
onlara sunulan oyuncaklardan kaynaklanan farkların olduğu da söylenmektedir (Özay vd., 2003). Bu
durumun cinsiyete göre meslek belirlenmesinde etkili olduğu gibi meslek tercihinde de ileri
dönemlerde etkin olduğu bilinmektedir. Mimarlık eğitiminin diğer meslek eğitimlerinden farklı bir
formasyona sahip olduğunu söylemek yanlış olmaz. Mimarlık eğitimini vermeye çalışan özel ve devlet
üniversiteleri Mimarlık Fakültesi öğretim elemanlarının herhangi bir formasyona yönelik eğitimleri
bulunmamaktadır. Bu da öğrenci-öğretim elemanı, öğrenci-ders algılama ve buna benzer alanlarda
birçok sorunu beraberinde getirmektedir. Bu çalışmada bahsi geçen konulara yer verilmemiştir.
Öğrencilerin özel veya devlet üniversitelerinde olmalarına göre dersi algılamadaki rolü ele alınmıştır.
Bu çalışmada, mimarlık eğitiminin ikinci sınıf ilk döneminde yapı bilgisi dersi ile karşılaşan
öğrencilerin ders ile ilgili düşünceleri ve algıları belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmada, yapım teknik
ve elemanlarından olan çatı ve merdivenlerin verildiği Yapı Bilgisi II dersi ele alınmıştır. Erciyes
Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ve Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım
Fakültesi Mimarlık Bölümlerinde ikinci yıl üçüncü yarıyılda, çatı ve merdiven konularında taşıyıcı,
form ve detayların verildiği Yapı Bilgisi II dersi içerik ve üç boyutlu algı yönleri açısından farklı
ölçme ve değerlendirme ölçümlerine imkân verebilecek potansiyelde olduğu için seçilmiştir. Bu
derste, bir binanın çatı ve merdiven elemanlarının form, taşıyıcı sistem ve detaylarının tanıtılması ve
öğretilmesi amaçlanmaktadır. Yapı Elemanları II Dersi kapsamında anlatılan ve uygulaması yapılan
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sistem ve konular aşağıdaki gibidir; (Şekil 1 ve 2’de merdiven ve çatı konularına ilişkin öğrenciler
tarafından üretilen maket çalışmaları görülmektedir.)
•

Merdivenler

•

Merdiven taşıyıcı sistem ve malzemeleri

•

Merdiven türleri

•

Merdiven Detayları

•

Çatılar

•

Çatı taşıyıcı sistem ve malzemeleri

•

Çatı türleri

•

Çatı detayları.

Şekil 1: Merdiven maketi ödev çalışması

Şekil 2: Çatı (beşik çatı) maketi ödev çalışması

Öğrencilerin sayısına ve bahar-güz dönemi olmasına bağlı olarak alan çalışması yapılan yapı
bilgisi dersi, devlet üniversitesinde şubelere ayrılmakta iken özel üniversitede öğretim elemanının
yetersizliği sebebi ile tek bir şube şeklinde gerçekleştirilmektedir. Devlet üniversitesinde her grubun
başında uygulamayı yaptıran, takip eden Yapı Bilgisi Ana Bilim Dalı öğretim elemanları
bulunmaktadır. Özel üniversitede üniversite personeli dışında serbest meslek erbabı kişilerce ders
desteklenmektedir.
Ders, kendinden sonraki Yapı Bilgisi III (uygulama projesi) dersi için de ön şart olduğundan
tüm mimarlık öğrencilerinin alması gerekli bir zorunlu derstir. Ders geçme sisteminin geçerli olduğu
mimarlık bölümlerinde her yarıyıl açılan Yapı Bilgisi II dersini ilk alışta geçemeyen öğrenciler,
gelecek yarıyıllarda bu dersi yeniden almak durumundadırlar. Buna bağlı olarak her yarıyıl anlatılan
konular aynı olmasına rağmen uygulamalar ve ödevler farklılaşmaktadır. Ayrıca derste yapılan
uygulamalar notlandırılarak öğrencinin vize ve/veya final sınavlarından aldıkları notlar ile belirli
oranlarda toplanarak yarıyıl sonu notu olarak değerlendirilmektedir. Ölçme değerlendirme sisteminin
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bir parçası olan ve derste öğrencinin başarı durumunu belirleme aracı olan vize ve final sınavları da
uygulama projeleri üzerinden gerçekleşmektedir. Diğer üniversitelerin mimarlık bölümlerinde de aynı
konular farklı ders isimleri altında verilmektedir. Türkiye’deki üniversitelerin neredeyse tamamında
yaklaşık aynı konuların ele alındığı ve uygulamalarının gerçekleştiği yapı bilgisi dersleri
bulunmaktadır. Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde 2017-2018 eğitim
öğretim yılı güz yarıyılında bu dersi 78 öğrenci almış ve tüm öğrenciler çalışmaya dahil edilmiştir.
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde aynı yıl ve
yarıyılda bu dersi 83 öğrenci almış ve 46 öğrenci çalışmaya dâhil edilmiştir. Özel üniversitede
öğrencilerin hepsinin katılmama sebebi; dersin final ve bütünleme sınavına katılan öğrenci sayısının
azlığıdır. Özel üniversitede eğitim gören öğrencilerin sorumluluk bilincinin devlet okulundaki
öğrencilere göre daha az olması ve benzer etkenler, özel üniversitedeki öğrencilerin alan çalışmasına
katılım yoğunluğunu etkileyen faktörler olarak düşünülmektedir.
Çalışma; Mimarlık eğitiminin ikinci ve kalma durumlarına göre daha sonraki yıllarında yapı
dersi alan öğrencilerin özel veya devlet okullarında olmalarına göre, karşılaştıkları derse olan
yaklaşımlarının ölçümü, 2017-2018 güz yarıyılında, dersi alan öğrencilerin devlette tamamına-özelde
46’sına yapılan anket ile sağlanmıştır. Bu çalışma Yapı Bilgisi II dersini alan mimarlık bölümünün
farklı aşamalarında bulunan mimarlık öğrencilerini kapsamaktadır. Çalışmada özel ve devlet
üniversitesindeki öğrencilerin derste anlatılan konuları anlama ve algılama düzeylerinde fark olup
olmadığı değerlendirilmiştir. Derste anlatılan konuları anlamada, özel ve devlet üniversitesindeki
öğrenciler açısından atölye çalışması, ev ödevi, iki boyutlu-3 boyutlu çizimler gibi aktivitelerin
hangisinin olumlu/olumsuz görüldüğü araştırılmıştır. Böylece yapı sektöründe yer alacak mimarların
eğitiminde önemli yer tutan dersin yapım teknik ve teknolojisi eğitiminde özel ve devlet
üniversitesinde olmanın öneminin olup olmadığı ortaya konmaya çalışılmıştır. Çalışmanın, özel ve
devlet üniversitesindeki mimarlık bölümlerinde yürütülen yapı eğitimine katkıda bulunması
umulmaktadır.
YÖNTEM
Araştırmada öncelikle mimarlık eğitiminde önemli yer tutan yapı eğitimi ve teknikleri
irdelenmiştir. Dünyada ve Türkiye’de farklı alanlardaki eğitimlerle ilgili çalışmalara bakılmıştır.
Anket uygulamasının Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ve Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Güzel
Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü öğrencilerine doğrudan yapılması ile araştırma için
gerekli detaylar gözlemlenerek, ülkemizde yapılmamış bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Verileri
toplanan alan çalışmasının sonuçları irdelenmiş ve yorumlanmıştır. Özel veya devlet üniversitesi
farklılıklarının mimarlık eğitiminde bir fark yaratıp yaratmadığı tespit edilmiş ve ülkede mimarlık
eğitimi veren tüm okullarda bu tespitler doğrultusunda yeni yapı eğitim alternatiflerinin çoğalması ve
bu eğitimin sağlılıklaştırılması için temel oluşturulmuştur. Bu anket çalışması sonunda çıkarılan
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sonuçların, konu ile ilgili çalışmalara yön vereceği, özel ve devlet mimarlık okullarının mimarlık
bölümlerinde verilen yapı eğitiminde yeni bir ufuk açacağı umulmaktadır.
Çalışmada, yapılan anket bir dönemlik ders sürecini kapsamaktadır. Anket, Erciyes ve NNY
Üniversiteleri Mimarlık Bölümü’nde bu dersi alan farklı sınıflarda da olabilen (ders tekrarına bağlık
olarak) öğrencilere yapılan bir uygulamadır. Anket öğrencilere A4 formatında çıktı olarak
dağıtılmıştır. Anketler daha sonra sayısal ortama geçirilmiştir. Özel ve devlet okullarındaki
öğrencilerin yapı derslerini anlama ve algılamalarındaki farklılıklar ile ilgili olarak model kurulması
ve değerlendirme işlemi SPSS programı yardımı ile yapılmıştır. Yapılan anketler, SPSS programında,
kikare (chi square test) testi yardımı ile değerlendirilmiştir. Elde edilen sayısal verilerde; P değeri
0.05’den büyük ise özel ve devlet okulunda ders üzerinde değerlendirilen ve ölçülmeyen çalışılan
anket girdisi üzerinde öğrencilerde anlamlı bir farklılık olmadığı, P değeri 0.05’den küçük ise anlamlı
bir farklılık olduğu kabul edilmiştir.
Anket, 17 ana soru ve öğrencilerin var ise başka fikirlerini belirtebilecekleri 3 soru olmak
üzere toplamda 20 soru olarak hazırlanmıştır. Ankette sorular hazırlanırken ve öğrencilere
uygulanırken öğrencilerin kişisel bilgileri alınmamış ve sorulara samimiyet ile cevap vermeleri
sağlanmıştır.
Mimarlık eğitiminde yapı bilgisi derslerinde konuyu anlama ve algılamada özel ve devlet
okullarında öğrenci olmanın; dersi geçme durumuna etkisi, derste anlatılan konular üzerindeki etkisi,
ders içerisinde işlenen konuları anlamadaki etkisi ölçülmüştür (Tablo 1.). Ayrıca özel ve devlet
okullarında öğrenci olmanın, derste verilen uygulamaları etkileme durumu, ev ödevi olarak verilen
uygulamalar üzerindeki etkisi, grup çalışması yapmaya elverişlilik durumu, konunun anlaşılmasında
uygulama verilmesi üzerinde etkisi, öğretim elemanlarından beklentileri, dersi anlamada öğrenciden
kaynaklana sebeplerdeki durumu, ders dışında konuların araştırılmasındaki önemi sorgulanmıştır
(Tablo 2.)
Tablo 1: Alan çalışmasının odaklandığı ana başlıklar
OKUL DURUMU

DERSİ ALMA SAYISI

DERS İLE İLGİLİ
DÜŞÜNCEYİ
ETKİLEYEN FAKTÖR

DERSTE ANLATILAN
KONULAR HAKKINDAKİ
GÖRÜŞLER
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Tablo 2: Alan çalışmasının genel olarak ölçmeye çalıştığı alt başlıklar
OKUL DURUMU

Derste verilen
uygulamalara yönelik
görüşler

Dersin anlaşılmasında
öğretim elemanından
beklentiler

Ev ödevi olarak verilen
uygulamalara yönelik
görüşleri
Derste yapılan grup
çalışmalarına ilişkin
görüşler

Dersi anlamada öğrenci
kaynaklı sebepler

Anlatılan konuları ders
dışında araştırma isteği

Uygulamaların konuyu
anlamaya olan etkileri

BULGULAR
Araştırmada yapılan alan çalışmasına 46’sı özel 78’i devlet üniversitesi öğrencisi olmak üzere
toplam 124 kişi katılmıştır. Anket uygulaması, öğrencilerin devamsızlık yapmayacakları öngörülen
final ve bütünleme sınavları günü yapılmıştır. Devlet üniversitesinde öğrencilerin sınavlara katılımının
tam olduğu görülürken özel üniversitede sınavlara katılımın az olması sebebi ile anketi cevaplayan
öğrenci sayısı dersi alanların tamamını kapsamamaktadır. Her iki kurumdan da katılan öğrencilerin
cinsiyetlerine bakıldığında bay-bayan oranları neredeyse aynıdır. Ancak özel ve devlet üniversitesinde
çalışmaya katılan kız ve erkek öğrenciler arasında anlamlı bir farklılık söz konusudur. (p=0.027)
(Tablo 3). Özel üniversitede bu çalışmada yer alanların %60,9’unu kız öğrenciler oluşturmaktadır.
Tablo 3. Dersi Alan Öğrencinin Cinsiyeti
NNY
Bayan
28 (%60,9)
Bay
18 (%39,1)
TOPLAM
46
p≤0,05 anlamlı kabul edilmiştir.

ERU
34 (%43,6)
44 (%56,4)
78

TOPLAM
62 (%50,0)
62 (%50,0)
124

P
0,027

Öğrenciler, bu dersi farklı sebeplere bağlı olarak, farklı dönemlerde alabilmektedirler. Dersin
normal dönemi ise ikinci sınıf güz yarıyılı yani üçüncü yarıyıldır. Dersi alanların sınıfları arasında özel
ve devlet üniversitesi arasında anlamlı bağ bulunmuştur (P = 0.000) (Tablo 4). Çalışmaya katılan
öğrencilerden devlet üniversitesinde %44,9’u ikinci, %34,6’sı üçüncü, %20,2’i dördüncü sınıfta iken
özel üniversite öğrencilerinin %80,4’ü ikinci, %15,2’si üçüncü, %4,3’ü dördüncü sınıf öğrencileridir.
Özel üniversitede dersi alanların çoğu ikinci sınıfta iken devlet üniversitesinde ise ikinci ve üçüncü
sınıftakiler çoğunluktadır. Bu dersin devlet üniversitesinde farklı sebeplerden dolayı geç dönemlerde
alınmaya devam edildiği, özel üniversitelerde ise çeşitli sebeplerle sınavlardaki başarı oranının yüksek
olduğu düşünülmektedir.
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Tablo 4. Dersi alan öğrencilerin sınıfı
NNY
2. sınıf
37 (%80,4)
3. sınıf
7 (%15,2)
4. sınıf
2 (%4,3)
TOPLAM
46
p≤0,05 anlamlı kabul edilmiştir.

ERÜ
35 (%44,9)
27 (%34,6)
16 (%20,5)
78

TOPLAM
72 (%58,1)
34 (%27,4)
18(%14,5)
124

P
0,000

Öğrenciler Yapı Bilgisi II dersini bir veya birden çok defa alabilmektedirler. Öğrencinin özel
ya da devlet okulunda olmasının dersi kaçıncı kez alışta geçildiği üzerinde etkisi ölçülmüştür.
Öğrencilerden özelde mi yoksa devlette mi okuyanların dersi daha az alarak geçtikleri araştırılmıştır.
Soru ile ilgili tüm şıklara verilen cevaplar karşılaştırıldığında özel okul öğrencileri ile devlet okulu
öğrencileri arasında istatistiksel olarak anlamlı bağ bulunmuştur (P = 0.000) (Tablo 5). her iki grupta
da katılanların çoğunun birinci alışı iken devlet üniversitesinde dersin ikinci, üçüncü ve dördüncü
alınışının özele göre fazla olduğu görülmüştür. Bu durumun özel üniversitedeki öğretim elemanının
azlığı, verilen uygulamaların devlete göre kolaylığı gibi durumlarla bağlantılı olduğu savunulabilir.
Tablo 5. Dersin kaç kere alındığı
NNY
Birinci alış
42 (%67,7)
İkinci alış
1 (%2,2)
Üçüncü alış
3 (%6,5)
Dört ve üzeri
0 (%0,0)
TOPLAM
46

ERÜ
39 (%62,9)
22 (%28,2)
12 (%15,4)
5 (%6,4)
78

TOPLAM
81 (%65,3)
23 (%18,5)
15(%12,1)
5 (%4,0)
124

P
0,000

p≤0,05 anlamlı kabul edilmiştir.

Ders kapsamında anlatılan konulardan çatıların ve çatılar altında ele alınan farklı
uygulamaların öğrenciler tarafından gerekli görülme durumu araştırılmıştır. Soru ile ilgili tüm şıklara
verilen cevaplar karşılaştırıldığında özel okul öğrencileri ile devlet okulu öğrencilerinin çoğunluğunu
çatılar, oturtma çatılar, asma çatılar ve çatı detayları konularını gerekli görmüştür. Özel okul
öğrencileri ile devlet okulu öğrencileri tüm konulara gereklilik durumu birbirleri ile kıyaslandıklarında
anlamlı bağ bulunmuştur. (P=0,012, P=0,000, P=0,036, P=0,008) (Tablo 6). Devlet okulu öğrencileri
çatılar, oturtma çatılar, asma çatılar ve çatı detayları konularını özel okul öğrencilerinden daha fazla
gerekli bulmuşlardır.
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Tablo 6. Çatılar, Oturtma ve Asma Çatılar, Çatı Detayları Gereklilik Durumuna Öğrenci Bakışı
Çatılar
Kesinlikle Gereksiz
NNY/ERU n(%)
Gereksiz
NNY/ERU n(%)
Yorum Yok
NNY/ERU n(%)
Gerekli
NNY/ERU n(%)
Kesinlikle Gerekli
NNY/ERU n(%)

Oturtma Çatılar

Asma Çatılar

Çatı Detayları

2(4,3) / 1(1,3)

3(6,5) / 2(2,6)

3(6,5) / 5(6,4)

4(8,7)/ 3(3,8)

2 (4,3) / 1(1,3)

5(10,9) / 4(5,1)

4(8,7) / 7(9,0)

5 (10,9) / 5(6,4)

3(6,5) / 5(6,4)

14(30,4) / 10(12,8)

16(34,8) / 19(24,4)

25 (54,3) / 34(43,6)

18(39,1) / 35(44,9)

17(37,0) / 27(34,6)

14(30,4) / 37(47,4)

6(13,0) / 27(34,6)

6(13,0) / 20(25,6)

8(17,4) / 26(33,3)

TOPLAM
NNY/ERU n

46 / 78

46 / 78

46 / 78

46 / 78

P

0,012

0,000

0,036

0,008

p≤0.05 anlamlı kabul edilmiştir
Üniversitesi

10(21,7) /
14(17,9)
19(41,3) /
30(38,5)

NNY= Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, ERU = Erciyes

Ders kapsamında anlatılan konulardan merdivenlerin ve merdivenler altında ele alınan farklı
uygulamaların öğrenciler tarafından gerekli görülme durumu araştırılmıştır. Soru ile ilgili tüm şıklara
verilen cevaplar karşılaştırıldığında özel okul öğrencileri ile devlet okulu öğrencilerinin çoğunluğunu
merdivenler, merdiven taşıyıcılığı, merdiven dengeleme ve merdiven detayları konularını gerekli
görmüştür. Özel okul öğrencileri ile devlet okulu öğrencileri tüm konulara gereklilik durumu birbirleri
ile kıyaslandıklarında anlamlı bağ bulunmuştur. (P=0,048, P=0,012, P=0,050, P=0,032) (Tablo 7).
Devlet okulu öğrencileri merdivenler, merdiven taşıyıcılığı, merdiven dengeleme ve merdiven
detayları konularını özel okul öğrencilerine göre daha fazla gerekli bulmuşlardır.
Tablo 7. Merdivenler, Merdiven Taşıyıcılık, Merdiven Dengeleme, Merdiven Detayları Konuları
Gereklilik Durumuna Öğrenci Bakışı
Merdivenler

Merdiven Taşıyıcılık

Merdiven Dengeleme

Merdiven Detayları

Kesinlikle Gereksiz
NNY/ERU n(%)
Gereksiz
NNY/ERU n(%)
Yorum Yok
NNY/ERU n(%)
Gerekli
NNY/ERU n(%)
Kesinlikle Gerekli
NNY/ERU n(%)

2(4,3) / 0(0,0)

3(6,5) / 0(0,0)

5(10,9) / 7(9,0)

5 (10,9)/ 7 (9,0)

0(%0,0) / 1(%1,3)

2(4,3) / 3(3,8)

1(2,2) / 6 (7,7)

5 (10,9) / 3 (3,8)

2(4,3) / 7(%9,0)

2(4,3) / 6(7,7)

9 (19,6) / 10 (12,8)

8 (17,4) / 16 (20,5)

24(52,2) / 31(39,7)

23(50,0) / 29(37,2)

18 (39,1) / 24 (30,8)

18 (39,1) / 28 (35,9)

18(39,1) / 39(50,0)

16(34,8) / 40(51,3)

13 (28,3) / 31 (39,7)

10 (21,7) / 24 (30,8)

TOPLAM
NNY/ERU n

46 / 78

46 / 78

46 / 78

46 / 78

P

0,048

0,012

0,050

0,032

p≤0.05 anlamlı kabul edilmiştir

NNY= Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, ERU = Erciyes Üniversitesi

Çalışma kapsamında öğrencilerin derste anlatılan konuları anlama düzeyi ölçülmeye
çalışılmıştır. Derste anlatılan iki ana konudan olan çatıları anlama düzeyleri incelendiğinde özel ve
devlet üniversitesi öğrencileri arasında istatiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur. (P=0,037) (Tablo 8).
Devlet üniversitesi öğrencilerinin çatılar konusunu anlama düzeyinin özel üniversite öğrencilerinden
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daha fazla olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Derste anlatılan konulardan oturtma çatıları anlama düzeyleri
incelendiğinde özel ve devlet üniversitesi öğrencileri arasında istatiksel olarak anlamlı bağ
bulunmuştur. (P=0,030) (Tablo 8). Devlet üniversitesi öğrencilerinin oturtma çatılar konusunu anlama
düzeyinin özel üniversite öğrencilerinden daha fazla olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Derste anlatılan
konulardan asma çatıları anlama düzeyleri incelendiğinde özel ve devlet üniversitesi öğrencileri
arasında istatiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır. (P=0,051) (Tablo 8). Derste anlatılan konulardan
çatı detayları anlama düzeyleri incelendiğinde özel ve devlet üniversitesi öğrencileri arasında istatiksel
olarak anlamlı fark bulunmuştur. (P=0,006) (Tablo 8). Devlet üniversitesi öğrencilerinin çatı detayları
konusunu anlama düzeyinin özel üniversite öğrencilerinden daha fazla olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Tablo 8. Çatılar, Oturtma Çatılar, Asma Çatılar, Çatı Detayları Konularını Öğrenci Anlama Düzeyi
Çatıları anlama

Oturtma Çatıları
anlama

Asma Çatıları
anlama

Çatı Detayları
anlama

Hiçbir şekilde anlamıyorum
NNY/ERU n(%)
Zor sayılır ama anlaşılıyor
NNY/ERU n(%)
Kararsızım
NNY/ERU n(%)
Kolay sayılır ama çalışmak gerek
NNY/ERU n(%)
Çok kolay
NNY/ERU n(%)

9(19,6) / 7(9,0)

7(15,2) / 8(10,3)

7(15,2) / 11(14,1)

16(34,8) / 9(11,5)

16(34,8) / 34(43,6)

10(21,7) / 28(35,9)

11(23,9) / 21(26,9)

12(26,1) / 24(30,8)

5(10,9) / 4(5,1)

21(45,7) / 9(11,5)

19(41,3) / 22(28,2)

4(8,7) / 19(24,4)

15(32,6) / 29(37,2)

8(17,4) / 29(37,2)

9(19,6) / 20(25,6)

13(28,3) / 22(28,2)

1(2,2) / 4(5,1)

0(0,0) / 4(5,1)

0(0,0) / 4(5,1)

1(2,2) / 4(5,1)

TOPLAM
NNY/ERU n

46 / 78

46 / 78

46 / 78

46 / 78

P

0,037

0,030

0,051

0,006

p≤0.05 anlamlı kabul edilmiştir
Üniversitesi

NNY= Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, ERU = Erciyes

Derste anlatılan konulardan merdivenleri anlama düzeyleri incelendiğinde özel ve devlet
üniversitesi öğrencileri arasında istatiksel olarak anlamlı bağ bulunmuştur. (P=0,042) (Tablo 9). Özel
üniversite öğrencilerinin merdivenler konusunu anlama düzeyinin devlet üniversitesi öğrencilerinden
daha fazla olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Derste anlatılan konulardan merdiven taşıyıcılığını anlama
düzeyleri incelendiğinde özel ve devlet üniversitesi öğrencileri arasında istatiksel olarak anlamlı fark
bulunmuştur. (P=0,023) (Tablo 9). Özel üniversite öğrencilerinin merdiven taşıyıcılığı konusunu
anlama düzeyinin devlet üniversitesi öğrencilerinden daha fazla olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Derste
anlatılan konulardan merdiven dengeleme konusunu anlama düzeyleri incelendiğinde özel ve devlet
üniversitesi öğrencileri arasında istatiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır. (P=0,064) (Tablo 9).
Derste anlatılan konulardan merdiven detayları anlama düzeyleri incelendiğinde özel ve devlet
üniversitesi öğrencileri arasında istatiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur. (P=0,046) (Tablo 9). Özel
üniversite öğrencilerinin merdiven detayları konusunu anlama düzeyinin devlet üniversitesi
öğrencilerinden daha fazla olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
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Tablo 9. Merdivenler, Merdiven Taşıyıcılık, Merdiven Dengeleme, Merdiven Detayları Konularını
Öğrenci Anlama Düzeyi
Merdivenleri
anlama

Merdiven
taşıyıcılığını anlama

Merdiven
dengelemesini anlama

Merdiven Detayları
anlama

Hiçbir şekilde anlamıyorum
NNY/ERU n(%)
Zor sayılır ama anlaşılıyor
NNY/ERU n(%)
Kararsızım
NNY/ERU n(%)
Kolay sayılır ama çalışmak
gerek
NNY/ERU n(%)
Çok kolay
NNY/ERU n(%)

3(6,5) / 6(7,7)

3(6,5) / 5(6,4)

6(13,0) / 10(12,8)

5(10,9) / 4(5,1)

9(19,6) / 21(26,9)

9(19,6) / 29(37,2)

15(32,6) / 28(35,9)

9(19,6) / 23(29,5)

4(8,7) / 9(11,5)

8(17,4) / 8(10,3)

7(15,2) / 11(14,1)

5(10,9) / 14(17,9)

28(60,9) / 38(48,7)

24(52,2) / 34(43,6)

17(37,0) / 26(33,3)

21(45,7) / 33(42,3)

2(4,3) / 4(5,1)

2(4,3) / 2(2,6)

1(2,2) / 3(3,8)

6(13,0) / 4(5,1)

TOPLAM
NNY/ERU n

46 / 78

46 / 78

46 / 78

46 / 78

P

0,042

0,023

0,064

0,046

p≤0.05 anlamlı kabul edilmiştir
Üniversitesi

NNY= Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, ERU = Erciyes

Ders kapsamında yapılan uygulama örnekleri hakkındaki öğrenci görüşleri incelendiğinde özel
üniversite ve devlet üniversitesi öğrencilerinin her ikisinin de çoğunluğu örneklerin anlaşılması zor
olsa da hocalar anlatıca anlaşılıyor şeklinde düşündükleri anlaşılmıştır. (NNY Üniversitesi
öğrencilerinin %47,8’i, Erciyes Üniversitesi öğrencilerinin %42,3’ü). Derste yapılan uygulama
örnekleri hakkındaki tüm görüşler incelendiğinde özel ve devlet üniversitesi öğrencileri arasında
istatiksel olarak anlamlı bağ bulunamamıştır (P=0,079, P=0,124, P=0,217, P=0,178, P=0,090) (Tablo
10).
Tablo 10. Ders Kapsamında Yapılan Uygulama Örnekleri Hakkındaki Görüşler
Örneklerin
Anlaşılması Zor

Örneklerin
Anlaşılması
Zor
Olsa Da Hocalar
Anlatınca
Anlaşılıyor

Uygulama
Yapmak
Konusunda Fikrim
Yok

Örnekler Konunun
Anlaşılması
İçin
Yeterli

Örneklerle Konu
Hem Anlaşılıyor
Hem de Anlatılan
Bilgiler Pekişiyor

Evet
NNY/ERU n(%)
Hayır
NNY/ERU n(%)

10(21,7) / 25(32,1)

22(47,8) / 33(42,3)

6(13,0) /10(12,8)

10(21,7) / 17(21,8)

16(34,8) / 20(25,6)

36(78,3) / 53(67,9)

24(52,2)/ 45(57,7)

40(87,0) / 68(87,2)

36(78,3) / 61(78,2)

30(65,2) / 58(74,4)

TOPLAM
NNY/ERU n

46 / 78

46 / 78

46 / 78

46 / 78

46 / 78

P

0,079

0,124

0,217

0,178

0,090

p≤0.05 anlamlı kabul edilmiştir

NNY= Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, ERU = Erciyes Üniversitesi

Ders kapsamında yapılan uygulamaların durumu hakkındaki öğrenci görüşleri incelendiğinde
NNY Üniversitesi öğrencilerinin çoğunluğunun üç seçeneği işaretlediği görülmüştür. Bu seçenekler
(Çizim yapmak konuyu anlamayı kolaylaştırıyor, maket yapınca konuyu daha iyi anlıyorum, her ikisi
de her konu için olmalı) %45,7 oranında seçilmiştir. Erciyes Üniversitesi öğrencilerinin çoğunluğu
(%53) maket yapınca konuyu daha iyi anlıyorum seçeneğini işaretlediği görülmüştür. Derste yapılan
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uygulamaların durumu hakkındaki dört görüş (çizim yapmak konuyu anlamayı kolaylaştırıyor, maket
yapınca konuyu daha iyi anlıyorum, her ikisi de her konu için olmalı, her konuda çizim olmasa da
olur) incelendiğinde özel ve devlet üniversitesi öğrencileri arasında istatiksel olarak anlamlı bağ
bulunmamıştır. (P=0,139, P=0,101, P=0,145, P=0,159) (Tablo 11). Yalnızca her konuda maket olmasa
da olur seçeneği arasında özel ve devlet üniversitesi arasında anlamlı fark bulunmuştur. (P=0,015)
(Tablo 11). Özel üniversite öğrencilerinin her konuda maket olmasa da olur seçeneğini devlet
üniversitesi öğrencilerinden daha fazla işaretlediği sonucuna ulaşılmıştır.
Tablo 11. Ders Kapsamında Yapılan Uygulamaların Durumu Hakkındaki Görüşler
Çizim
Yapmak
Konuyu Anlamayı
Kolaylaştırıyor

Maket
Yapınca
Konuyu Daha İyi
Anlıyorum

Her İkisi de Her
Konu İçin Olmalı

Her
Konuda
Maket Olmasa da
Olur

Her Konuda Çizim
Olmasa da Olur

Evet
NNY/ERU n(%)
Hayır
NNY/ERU n(%)

21(45,7) / 33(42,3)

21(45,7) / 42(53,8)

21(45,7) / 37(47,4)

15(32,6) / 12(15,4)

4(8,7) / 11(14,1)

25(54,3) / 45(57,7)

25(54,3) / 36(46,2)

25(54,3) / 41(52,6)

31(67,4) / 66(84,6)

42(91,3) / 67(85,9)

TOPLAM
NNY/ERU n

46 / 78

46 / 78

46 / 78

46 / 78

46 / 78

P

0,139

0,101

0,145

0,015

0,159

p≤0.05 anlamlı kabul edilmiştir

NNY= Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, ERU = Erciyes Üniversitesi

Yapı Bilgisi II kapsamında dersin daha iyi anlaşılması için öğretim elemanlarının yapması
konusunda önerilenler değerlendirildiğinde NNY üniversitesi ve Erciyes üniversitesi öğrencilerinin
istatiksel olarak çoğunluğu konu ile ilgili atölye çalışmaları çeşitlendirilsin seçeneğini işaretlemiştir.
İki üniversitenin öğrencilerinin bu seçeneği seçme oranları incelendiğinde özel ve devlet üniversitesi
öğrencileri arasında istatiksel olarak anlamlı bağ bulunmamıştır. (P=0,093) (Tablo 12). Ev ödevleri
azaltılsın, grup çalışmaları olmasın seçeneklerin seçiminde özel ve devlet üniversiteleri arasında
istatiksel olarak anlamlı fark bulunmaktadır. (P=0,000, P=0,005) (Tablo 12). Devlet üniversitesi
öğrencileri ev ödevlerinin azaltılması gerektiğini özel üniversite öğrencilerinden daha fazla
düşünürken, özel üniversite öğrencileri grup çalışmaları olmaması gerektiğini devlet üniversitesi
öğrencilerinden daha fazla düşünmüşlerdir.
Tablo 12. Dersin İyi Anlaşılması İçin Öğretim Elemanlarının Yapması Önerilenler
Atölye
Çalışmaları
Azalsın

Ev Ödevleri
Azalsın

Grup
Çalışmaları
Olmasın

Konularla İlgili
Ödevler
Çeşitlensin

Konu İle İlgili
Atölye
Çalışmaları
Çeşitlensin

Evet
NNY/ERU n(%)

4(8,7) /
9(11,5)

5(10,9) /
31(39,7)

10(21,7) /
4(5,1)

10(21,7) /
16(20,5)

23(50,0) /
32(41,0)

Hayır
NNY/ERU n(%)
TOPLAM
NNY/ERU n

42(91,3) /
69(88,5)
46 / 78

41(89,1) /
47(60,3)
46 / 78

36(78,3) /
74(94,9)
46 / 78

36(78,3) /
62(79,5)
46 / 78

23(50,0) /
46(59,0)
46 / 78

31(67,4) /
60(76,9)

0,217

0,000

0,005

0,177

0,093

0,085

P

p≤0.05 anlamlı kabul edilmiştir

Konu Anlaşılır
Şekilde
Anlatılıyor ve
Örneklerle
Destekleniyor
15(32,6) /
18(23,1)

NNY= Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, ERU = Erciyes Üniversitesi
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Dersin yeterince anlaşılmaması konusunda öğrenci kaynaklı sebepler incelendiğinde devlet
üniversitesi ve özel üniversitesi öğrencilerinin çoğunluğunun ödevleri hep son dakikaya bırakıyorum
veya yapmıyorum seçeneğini işaretlediği görülmüştür. (NNY= %37- ERU=%37,2). İki üniversitenin
öğrencilerinin bu seçeneği seçme oranları incelendiğinde özel ve devlet üniversitesi öğrencileri
arasında istatiksel olarak anlamlı bağ bulunmamıştır. (P=0,152) (Tablo 13). Öğretim elemanlarına
anlamadığımı hemen soramıyorum ve grup çalışmasında arkadaşlarımla iletişim problemi yaşıyorum
seçeneklerin seçiminde özel ve devlet üniversiteleri arasında istatiksel olarak anlamlı bağ
bulunmaktadır. (P=0,015, P=0,045) (Tablo 13). Devlet üniversitesi öğrencileri öğretim elemanlarına
anlamadığımı hemen soramadığını özel üniversite öğrencilerinden daha fazla işaretlerken, özel
üniversite öğrencileri grup çalışmasında arkadaşlarımla iletişim problemi yaşadığını devlet üniversitesi
öğrencilerinden daha fazla belirtmişlerdir.
Tablo 13. Dersin Yeterince Anlaşılmamasında Öğrenci Kaynaklı Sebepler
Ödevleri ve Dersi
Atölyede
Anlamaya
Çalışmıyorum

Öğretim Elemanına
Anlamadığımı
Hemen Sormuyorum

Bireysel Çalışma
Ortamımda
Problemler Var

Ödevlerimi Hep
Son Dakikaya
Bırakıyorum Veya
Yapmıyorum

Grup
Çalışmasında
Arkadaşlarımla
İletişim Problemi
Yaşıyorum

10(21,7) / 15(19,2)

8(17,4) / 28(35,9)

9(19,6) / 13(16,7)

17(37,0) / 29(37,2)

7(15,2) / 4(5,1)

36(78,3) / 63(80,8)

38(82,6) / 50(64,1)

37(80,4) / 65(83,3)

29(63,0) / 49(62,8)

39(84,8) / 74(94,9)

TOPLAM
NNY/ERU n

46 / 78

46 / 78

46 / 78

46 / 78

46 / 78

P

0,171

0,015

0,174

0,152

0,045

Evet
NNY/ERU n(%)
Hayır
NNY/ERU n(%)

p≤0.05 anlamlı kabul edilmiştir

NNY= Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, ERU = Erciyes Üniversitesi

Dersi anlama konusunda devlet üniversitesi öğrencilerinin çoğunluğu maket yapmanın
yardımcı olacağını düşünürken (%67,9), özel üniversite öğrencilerinin çoğunluğu üç boyutlu dijital
(3ds max, skecth up modelleri gibi) çizimlerin yardımcı olacağını düşünmüşlerdir (%64,1). Maket
yapmanın dersi anlamada yardımcı olacağını seçme oranları incelendiğinde özel ve devlet üniversitesi
öğrencileri arasında istatiksel olarak anlamlı bağ bulunmuştur. (P=0,001) (Tablo 14). Devlet
üniversitesi öğrencileri maket yapmanın yardımcı olduğunu özel üniversite öğrencilerinden daha fazla
tercih ettiği görülmüştür. Diğer seçeneklerin dersi anlamada yardımcı olacağını seçme oranları
incelendiğinde ise özel ve devlet üniversitesi öğrencileri arasında istatiksel olarak anlamlı fark
bulunmamıştır. (P=0,152, P=0,149, P=0,106) (Tablo 14).
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Tablo 14. Dersi Anlamada Yardımcı Olacağı Düşünülen ve Anlamayı Arttıran Yöntemler
Kesit-Plan Gibi İki
Boyutlu El Çizimleri
Evet
NNY/ERU n(%)
Hayır
NNY/ERU n(%)
TOPLAM
NNY/ERU n
P

17(37,0) / 28(35,9)

Kesit-Plan Gibi İki
Boyutlu Dijital
Çizimler
19(41,3) / 33(42,3)

18(39,1) / 53(67,9)

Üç Boyutlu Dijital (3ds
Max, Skecth Up Modelleri)
Çizimler
26(56,5) / 50(64,1)

29(63,0) / 50(64,1)

27(58,7) / 45(57,7)

28(60,9) / 25(32,1)

20(43,5) / 28(35,9)

46 / 78

46 / 78

46 / 78

46 / 78

0,152

0,149

0,001

0,106

p≤0.05 anlamlı kabul edilmiştir

Maketler

NNY= Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, ERU = Erciyes Üniversitesi

Ders kapsamında yapılan uygulama biçimlerinde verilen tüm seçenekleri özel üniversite
öğrencileri “biliyorum” olarak işaretlemişlerdir. Devlet üniversitesinde de aynı durum söz konusu iken
“maket” tekniğini “iyi biliyorum” olarak seçimin fazla olduğu görülmüştür. Kesit-plan gibi iki boyutlu
el çizimlerini yapabilme oranları arasında istatiksel olarak anlamlı bağ bulunmamıştır. (P=0,073)
(Tablo 15). Diğer seçeneklerin yapabilme oranları incelendiğinde ise özel ve devlet üniversitesi
öğrencileri arasında istatiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur. (P=0,033, P=0,026, P=0,007) (Tablo
15). Devlet üniversitesi öğrencilerinin kesit-plan gibi iki boyutlu dijital çizimleri, maketleri ve üç
boyutlu dijital (3ds max, skecth up modelleri gibi) çizimleri özel üniversite öğrencilere oranla daha iyi
yapabildiklerini belirttikleri gözlemlenmiştir.
Tablo 15. Dersi Kapsamında Genel Uygulamaları Anlamayı Arttıran İfade Yöntemi

Hiç Bilmiyorum
NNY/ERU n(%)
Biliyorum
NNY/ERU n(%)
Kararsızım
NNY/ERU n(%)
İyi Biliyorum
NNY/ERU n(%)
Profesyonel
Kullanıyorum
NNY/ERU n(%)
TOPLAM
NNY/ERU n
P

Kesit-Plan Gibi İki
Boyutlu El
Çizimleri
2(4,3) / 1(1,3)

Kesit-Plan Gibi İki
Boyutlu Dijital
Çizimleri
5(10,9) / 2(2,6)

1(2,2) / 1(1,3)

Üç Boyutlu Dijital (3ds
Max, Skecth Up
Modelleri) Çizimler
10(21,7) / 11(14,1)

18(39,1) / 36(46,2)

19(41,3) / 31(39,7)

22(47,8) / 25(32,1)

18(39,1) / 22(28,2)

8(17,4) / 9(11,5)

6(13,0) / 11(14,1)

10(21,7) / 17(21,8)

10(21,7) / 20(25,6)

16(34,8) / 31(39,7)

11(23,9) / 27(34,6)

9(19,6) / 34(43,6)

6(13,0) / 18(23,1)

2(4,3) / 1(1,3)

5(10,9) / 7(9,0)

4(8,7) / 1(1,3)

2(4,3) / 7(9,0)

46 / 78

46 / 78

46 / 78

46 / 78

0,033

0,026

0,007

0,073

p≤0.05 anlamlı kabul edilmiştir

Maketler

NNY= Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, ERU = Erciyes Üniversitesi

Ders kapsamında yapılan uygulamalardan çatılar konusunu özel üniversite öğrencilerinin
çoğunluğu üç boyutlu dijital (3ds max, skecth up modelleri gibi) çizimlerle anlaşılmasını arttıracağını
düşünüyorken (%50,0), devlet üniversitesi öğrencilerinin çoğunluğu maket yaparak anlaşılmasının
artacağını düşünmüştür (%60,3). Maket yapmanın çatı konusunu anlamada yardımcı yöntem olacağını
seçme oranları incelendiğinde özel ve devlet üniversitesi öğrencileri arasında istatiksel olarak anlamlı
bağ bulunmuştur (P=0,011) (Tablo 16). Devlet üniversitesi öğrencileri çatı konusunda maket
yapmanın yardımcı olduğunu özel üniversite öğrencilerinden daha fazla işaretlediği görülmüştür.
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Diğer yöntemlerin çatı konusunu anlamayı artıracağını seçme oranları incelendiğinde ise özel ve
devlet üniversitesi öğrencileri arasında istatiksel olarak anlamlı fark bulunamamıştır. (P=0,149,
P=0,131, P=0,117) (Tablo 16).
Tablo 16. Ders Kapsamındaki Konulardan Çatıları Anlamayı Arttıran İfade Yöntemi
Kesit-Plan Gibi İki
Boyutlu El Çizimleri
Evet
NNY/ERU n(%)
Hayır
NNY/ERU n(%)
TOPLAM
NNY/ERU n
P

15(32,6) / 23(29,5)

Kesit-Plan Gibi İki
Boyutlu Dijital
Çizimler
16(34,8) / 23(29,5)

18(39,1) / 47(60,3)

Üç Boyutlu Dijital (3ds
Max, Skecth Up
Modelleri) Çizimler
23(50,0) / 44(56,4)

31(67,4) / 55(70,5)

30(65,2) / 55(70,5)

28(60,9) / 31(39,7)

23(50,0) / 34(43,6)

46 / 78

46 / 78

46 / 78

46 / 78

0,131

0,011

0,117

0,149

p≤0.05 anlamlı kabul edilmiştir

Maketler

NNY= Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, ERU = Erciyes Üniversitesi

Ders kapsamında yapılan uygulamalardan oturtma çatılar konusunu özel üniversite
öğrencilerinin çoğunluğu üç boyutlu dijital (3ds max, skecth up modelleri gibi) çizimlerle
anlaşılmasını arttıracağını düşünüyorken (NNY=%45,5), devlet üniversitesi öğrencilerinin çoğunluğu
maket yaparak (ERU=%55,1) ve üç boyutlu dijital (3ds max, skecth up modelleri gibi) çizimlerle
anlaşılmasının artacağını düşünmüştür (ERU=%55,1). Maket yapmanın oturtma çatılar konusunu
anlamada yardımcı yöntem olacağını seçme oranları incelendiğinde özel ve devlet üniversitesi
öğrencileri arasında istatiksel olarak anlamlı bağ bulunmuştur. (P=0,004) (Tablo 17). Devlet
üniversitesi öğrencileri oturtma çatılar konusunda maket yapmanın yardımcı olduğunu özel üniversite
öğrencilerinden daha fazla işaretlediği görülmüştür. Diğer yöntemlerin oturtma çatılar konusunu
anlamayı artıracağını seçme oranları incelendiğinde ise özel ve devlet üniversitesi öğrencileri arasında
istatiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır. (P=0,141, P=0,154, P=0,088) (Tablo 17).
Tablo 17. Ders Kapsamındaki Konulardan Oturtma Çatıları Anlamayı Arttıran İfade Yöntemi
Kesit-Plan Gibi İki
Boyutlu El Çizimleri
Evet
NNY/ERU n(%)
Hayır
NNY/ERU n(%)
TOPLAM
NNY/ERU n
P

12(26,1) / 24(30,8)

Kesit-Plan Gibi İki
Boyutlu Dijital
Çizimler
15(32,6) / 24(30,8)

14(30,4) / 43(55,1)

Üç Boyutlu Dijital (3ds
Max, Skecth Up
Modelleri) Çizimler
21(45,7) / 43(55,1)

34(73,9) / 54(69,2)

31(67,4) / 54(69,2)

32(69,6) / 35(44,9)

25(54,3) / 35(44,9)

46 / 78

46 / 78

46 / 78

46 / 78

0,141

0,154

0,004

0,088

p≤0.05 anlamlı kabul edilmiştir

Maketler

NNY= Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, ERU = Erciyes Üniversitesi

Ders kapsamında yapılan uygulamalardan asma çatılar konusunu özel ve devlet üniversitesi
öğrencilerinin çoğunluğu üç boyutlu dijital çizimlerle anlaşılmasını arttıracağını düşünmüşlerdir
(NNY=%45,7, ERU=%58,8). Maket yapmanın asma çatılar konusunu anlamada yardımcı yöntem
olacağını seçme oranları incelendiğinde özel ve devlet üniversitesi öğrencileri arasında istatiksel
olarak anlamlı bağ bulunmuştur (P=0,021) (Tablo 18). Devlet üniversitesi öğrencileri asma çatılar
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konusunda maket yapmanın yardımcı olduğunu özel üniversite öğrencilerinden daha fazla işaretlediği
görülmüştür. Diğer yöntemlerin asma çatılar konusunu anlamayı artıracağını seçme oranları
incelendiğinde ise özel ve devlet üniversitesi öğrencileri arasında istatiksel olarak anlamlı fark
bulunmamıştır (P=0,166, P=0,156, P=0,101) (Tablo 18).
Tablo 18. Ders Kapsamındaki Konulardan Asma Çatıları Anlamayı Arttıran İfade Yöntemi

Evet
NNY/ERU n(%)
Hayır
NNY/ERU n(%)
TOPLAM
NNY/ERU n
P

Kesit-Plan Gibi İki
Boyutlu El Çizimleri

Kesit-Plan Gibi İki
Boyutlu Dijital
Çizimler

Maketler

12(26,1) / 21(26,9)

14(30,4) / 25(32,1)

14(30,4) / 38(48,7)

Üç Boyutlu Dijital (3ds
Max, Skecth Up
Modelleri Gibi)
Çizimler
21(45,7) / 42(53,8)

34(73,9) / 57(73,1)

32(69,6) / 53(67,9)

32(69,6) / 40(51,3)

25(54,3) / 36(46,2)

46 / 78

46 / 78

46 / 78

46 / 78

0,156

0,021

0,101

0,166

p≤0.05 anlamlı kabul edilmiştir

NNY= Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, ERU = Erciyes Üniversitesi

Ders kapsamında yapılan uygulamalardan çatı detayları konusunu özel üniversite
öğrencilerinin çoğunluğu üç boyutlu dijital çizimlerle anlaşılmasını arttıracağını düşünüyorken
(%41,3), devlet üniversitesi öğrencilerinin çoğunluğu maket yaparak anlaşılmasının artacağını
düşünmüştür (%47,4). Maket yapmanın çatı detayları konusunu anlamada yardımcı yöntem olacağını
seçme oranları incelendiğinde özel ve devlet üniversitesi öğrencileri arasında istatiksel olarak anlamlı
bağ bulunmuştur. (P=0,010) (Tablo 19). Devlet üniversitesi öğrencileri çatı detayları konusunda maket
yapmanın yardımcı olduğunu özel üniversite öğrencilerinden daha fazla işaretlediği görülmüştür.
Diğer yöntemlerin çatı detayları konusunu anlamayı artıracağını seçme oranları incelendiğinde ise özel
ve devlet üniversitesi öğrencileri arasında istatiksel olarak anlamlı fark bulunamamıştır. (P=0,150,
P=0,156, P=0,130) (Tablo 19).
Tablo 19. Ders Kapsamındaki Konulardan Çatı Detaylarını Anlamayı Arttıran İfade Yöntemi
Kesit-Plan Gibi İki
Boyutlu El Çizimleri
Evet
NNY/ERU n(%)
Hayır
NNY/ERU n(%)
TOPLAM
NNY/ERU n
P

14(30,4) / 26(33,3)

Kesit-Plan Gibi İki
Boyutlu Dijital
Çizimler
15(32,6) / 26(33,3)

12(26,1) / 37(47,4)

Üç Boyutlu Dijital (3ds
Max, Skecth Up
Modelleri) Çizimler
19(41,3) / 36(46,2)

32(69,6) / 52(66,7)

31(67,4) / 52(66,7)

34(73,9) / 41(52,6)

27(58,7) / 42(53,8)

46 / 78

46 / 78

46 / 78

46 / 78

0,156

0,010

0,130

0,150

p≤0.05 anlamlı kabul edilmiştir

Maketler

NNY= Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, ERU = Erciyes Üniversitesi

Ders kapsamında yapılan uygulamalardan merdivenler konusunu özel ve devlet üniversitesi
öğrencilerinin çoğunluğu üç boyutlu dijital (3ds max, skecth up modelleri gibi) çizimlerle
anlaşılmasının

arttıracağını

düşünmüşlerdir

(NNY=%45,7, ERU=%52,6). Tüm yöntemlerin

merdivenler konusunu anlamayı artıracağını seçme oranları incelendiğinde ise özel ve devlet
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üniversitesi öğrencileri arasında istatiksel olarak anlamlı bağ bulunmamıştır. (P=0,141, P=0,142,
P=0,059, P=0,112) (Tablo 20).
Tablo 20. Ders Kapsamındaki Konulardan Merdivenleri Anlamayı Arttıran İfade Yöntemi
Kesit-Plan Gibi İki
Boyutlu El Çizimleri
Evet
NNY/ERU n(%)
Hayır
NNY/ERU n(%)
TOPLAM
NNY/ERU n
P

14(30,4) / 27(34,6)

Kesit-Plan Gibi İki
Boyutlu Dijital
Çizimler
17(37,0) / 26(33,3)

16(34,8) / 37(47,4)

Üç Boyutlu Dijital (3ds
Max, Skecth Up
Modelleri) Çizimler
21(45,7) / 41(52,6)

32(69,6) / 51(65,4)

29(63,0) / 52(66,7)

30(65,2) / 41(52,6)

25(54,3) / 37(47,4)

46 / 78

46 / 78

46 / 78

46 / 78

0,142

0,059

0,112

0,141

p≤0.05 anlamlı kabul edilmiştir

Maketler

NNY= Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, ERU = Erciyes Üniversitesi

Ders kapsamında yapılan uygulamalardan merdiven taşıyıcılığı konusunu özel ve devlet
üniversitesi öğrencilerinin çoğunluğu üç boyutlu dijital çizimlerle anlaşılmasını arttıracağını
düşünmüşlerdir (NNY=%43,5, ERU=%48,7). Maket yapmanın merdiven taşıyıcılığı konusunu
anlamada yardımcı yöntem olacağını seçme oranları incelendiğinde özel ve devlet üniversitesi
öğrencileri arasında istatiksel olarak anlamlı bağ bulunmuştur. (P=0,030) (Tablo 21). Devlet
üniversitesi öğrencileri merdiven taşıyıcılığı konusunda maket yapmanın yardımcı olduğunu özel
üniversite öğrencilerinden daha fazla işaretlediği görülmüştür. Diğer yöntemlerin merdiven taşıyıcılığı
konusunu anlamayı artıracağını seçme oranları incelendiğinde ise özel ve devlet üniversitesi
öğrencileri arasında istatiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır. (P=0,148, P=0,152, P=0,126) (Tablo
21).
Tablo 21. Ders Kapsamındaki Konulardan Merdiven Taşıyıcılığını Anlamayı Arttıran İfade Yöntemi
Kesit-Plan Gibi İki
Boyutlu El Çizimleri
Evet
NNY/ERU n(%)
Hayır
NNY/ERU n(%)
TOPLAM
NNY/ERU n
P

16(34,8) / 25(32,1)

Kesit-Plan Gibi İki
Boyutlu Dijital
Çizimler
17(37,0) / 28(35,9)

12(26,1) / 33(42,3)

Üç Boyutlu Dijital (3ds
Max, Skecth Up
Modelleri) Çizimler
20(43,5) / 38(48,7)

30(65,2) / 53(67,9)

29(63,0) / 50(64,1)

34(73,9) / 45(57,7)

26(56,5) / 40(51,3)

46 / 78

46 / 78

46 / 78

46 / 78

0,152

0,030

0,126

0,148

p≤0.05 anlamlı kabul edilmiştir

Taşıyıcılığını
Maketler

NNY= Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, ERU = Erciyes Üniversitesi

Ders kapsamında yapılan uygulamalardan merdiven dengelemesi konusunu özel ve devlet
üniversitesi öğrencilerinin çoğunluğu üç boyutlu dijital çizimlerle konunun anlaşılmasının arttıracağını
düşünmüşlerdir (NNY=%39,1, ERU=%46,2). Tüm yöntemlerin merdiven dengelemesi konusunu
anlamayı artıracağını seçme oranları incelendiğinde ise özel ve devlet üniversitesi öğrencileri arasında
istatiksel olarak anlamlı bağ bulunmamıştır. (P=0,148, P=0,153, P=0,085, P=0,112) (Tablo 22).
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Tablo 22. Ders Kapsamındaki Konulardan Merdiven Dengelemesini Anlamayı Arttıran İfade Yöntemi
Kesit-Plan Gibi İki
Boyutlu El Çizimleri
Evet
NNY/ERU n(%)
Hayır
NNY/ERU n(%)
TOPLAM
NNY/ERU n
P

16(34,8) / 29(37,2)

Kesit-Plan Gibi İki
Boyutlu Dijital
Çizimler
16(34,8) / 28(35,9)

12(26,1) / 28(35,9)

Üç Boyutlu Dijital (3ds
Max, Skecth Up
Modelleri) Çizimler
18(39,1) / 36(46,2)

30(65,2) / 49(62,8)

30(65,2) / 50(64,1)

34(73,9) / 50(64,1)

28(60,9) / 42(53,8)

46 / 78

46 / 78

46 / 78

46 / 78

0,148

0,153

0,085

0,112

p≤0.05 anlamlı kabul edilmiştir

Maketler

NNY= Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, ERU = Erciyes Üniversitesi

Ders kapsamında yapılan uygulamalardan merdiven detayları konusunu özel ve devlet
üniversitesi öğrencilerinin çoğunluğu üç boyutlu dijital çizimlerle anlaşılmasını arttıracağını
düşünmüşlerdir (NNY=%41,3, ERU=%46,2). Tüm yöntemlerin merdiven detayları konusunu
anlamayı artıracağını seçme oranları incelendiğinde ise özel ve devlet üniversitesi öğrencileri arasında
istatiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır. (P=0,141, P=0,132, P=0,072, P=0,130) (Tablo 23).
Tablo 23. Ders Kapsamındaki Konulardan Merdiven Detaylarını Anlamayı Arttıran İfade Yöntemi
Kesit-Plan Gibi İki
Boyutlu El Çizimleri
Evet
NNY/ERU n(%)
Hayır
NNY/ERU n(%)
TOPLAM
NNY/ERU n
P

14(30,4) / 27(34,6)

Kesit-Plan Gibi İki
Boyutlu Dijital
Çizimler
16(34,8) / 31(39,7)

12(26,1) / 29(37,2)

Üç Boyutlu Dijital (3ds
Max, Skecth Up
Modelleri) Çizimler
19(41,3) / 36(46,2)

32(69,6) / 51(65,4)

30(65,2) / 47(60,3)

34(73,9) / 49(62,8)

27(58,7) / 42(53,8)

46 / 78

46 / 78

46 / 78

46 / 78

0,132

0,072

0,130

0,141

p≤0.05 anlamlı kabul edilmiştir
Üniversitesi

Maketler

NNY= Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, ERU = Erciyes

TARTIŞMA
Literatürde Erciyes üniversitesinde mimarlık eğitiminde, Parlak Biçer’in makalesi (2013)
dışında, bir çalışmaya ulaşılamamıştır. NNY üniversitesi mimarlık eğitimine yönelik olarak öğrenciler
ile ilgili de herhangi bir çalışma ise bulunamamıştır. Bu durum, çalışmanın alanında ilk uygulama
olmasını getirmektedir. Okullarda farklı değişkenlerin dersler ya da başarı durumu üzerine olan
etkilerinin incelendiği çalışmaların çoğu, orta öğretim düzeyinde gerçekleştirilen çalışmalar olmuştur.
Özel ve devlet okullarındaki Mimarlık Bölümü öğrencilerine anket uygulanarak veri
toplanması gerçekleştirilen çalışmamın istatiksel değerlendirmeleri SPSS programında ki-kare testi ile
gerçekleştirilmiştir. Çalışma, dersi alan ERU öğrencilerinin tamamına ve NNY öğrencilerinin de
ulaşılabilen öğrencilerine yapılmıştır. Anket uygulamasına başlamadan önce örneklem grubu seçilmesi
için power analiz yapılması gerekliliği açıktır. Ancak, kaynak taramasında bu konuda yapılmış
herhangi yakın bir yayına rastlanamamıştır. Power analiz yapılmadan anket uygulandığı için örneklem
grubu yerine tüm Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde dersi alan öğrenciler
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çalışmaya dâhil edilmiştir. Ancak NNY Üniversitesi’nde derse devam konusunda problemler olduğu
için ulaşılabilen öğrencilere yapılmıştır. Power analiz yapılaması ve özel okul öğrencilerinin tamamına
ulaşılamaması çalışmanın istatiksel olarak eksik yönü olarak görülmektedir.
Yapı bilgisi ve konstrüksiyon dersleri kapsamında son yıllarda yapılmış makaleler ve tezler
olmasına karşın, bu çalışmaların hiçbirisinin devlet üniversiteleri ve özel üniversiteler arasındaki
öğrencileri ve eğitimi kıyaslamaya yönelik olmadığı görülmüştür. Pennsylvania Üniversitesi
mühendislik fakültesinde yapılmış ‘’Yapı Eğitiminde Sanal İnşaat Simülatörü İle Problem Çözme
Becerilerinin Değerlendirilmesi’’ isimli doktora tezinde, inşaat sektöründe yer alacak meslek
elemanlarının problem çözme konusunda yeteneklerini geliştirmeye yönelik ‘’Vcs4 Learning
Modules’’ ismi verilen bir simülatör kullanılmaktadır. İnşaat sektöründe ve proje yönetiminde, meslek
elemanında aranan en önemli özelliklerden olduğu belirtilen karmaşık problem çözme becerisinin
çözümünde, geliştirilen simülatörle öğrencilere daha etkili ve pratik bir problem çözme becerisi
kazandırılması öngörülmektedir (Castronovo, 2016). Yapılan çalışmada ise simulatör kullanımını
gerekli olan teknik donanımın yüksek miktarından dolayı gerçekleştirmek mümkün olamamıştır.
Ancak konu öğrencilerin görüşleri ile ele alınmıştır. Bu çalışmanın eksiğidir.
2014 Yılında Virginia Polytechnic Institute and State University’de yapılan çalışmada ise,
lisans düzeyindeki yapı öğrencilerinin etik eğitimi ve bunun mesleki etik hassasiyetleri ile olan ilişkisi
ele alınmıştır. Yapılan çalışma, ikincil olarak görülen etik eğitiminin, inşaat sektörü ve meslek pratiği
açısından önemini vurgulamakta ve eğitim sürecinde bu konuya verilen önemin artırılması gerektiğini
savunmaktadır (Sands, 2014). Yapılan çalışmada ise sadece mesleğe yönelik teknik eğitim verileri göz
önünde tutulmuştur. İki çalışma farklı yönleri ile eğitimi değerlendirmektedir.
Purdue Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde yapılan başka bir çalışmada ise,
Amerika’nın belirli bir bölgesindeki 25 farklı şantiye üzerinde, (şantiyelerde farklı türde inşaat
faatliyetleri yapılmaktadır) time-lapse (zaman aşımlı) fotoğraflar üzerinden üretilen hızlandırılmış
videolar aracılığıyla yapı öğrencilerine geleneksel yöntemlerin dışında bir öğrenme ve deneyimleme
imkânı sunulmuş ve elde edilen sonuçlara göre, kullanılan multimedya yöntem öğrencilerin mesleki ve
akademik başarısını arttırmıştır (Bunnell, 2017). Yapılan çalışmada ise mimarlık öğrencilerinin
eğitimine iki ve üç boyutlu çizimlerin faydasının ne olacağı ölçülmüştür.
Konstrüksiyon eğitiminde sürdürülebilirlik isimli çalışmada, sürdürülebilirliğin mühendislik
eğitimi içerisine dâhil edilmesi açıkça görülmektedir. Öğrencileri yeni bilgi ve tekniklerle eğitebilmek
için mühendislik eğitmenlerinin, uygun sınıf içeriklerine ve etkili öğretim tekniklerine ihtiyaçları
vardır. İnşaat mühendisliği bölümleri içerisinde buna bağlı konstrüksiyon yönetimi programları bir
sürdürebilirlik dersi geliştirilmesi ve öğretilmesi ile ilgili tecrübeler ışığı altında, bu yazıda,
sürdürülebilir bilgi alanları üzerinde çalışılması, ders planlaması ve sınıfta öğrenilebilecek dersler
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üzerinde durulmuştur. Aynı zamanda bu yazıda temel sınıf konuları ve öğrencilerin bu konu ile alakalı
geribildirimleri bulunmaktadır ki bu bildirimler konstrüksiyon alanındaki sürdürülebilir eğitimin
gelişimi için önemlidir (Wang, 2009). Görüldüğü üzere bu çalışma inşaat mühendisliği bölümlerinde
gerçekleştirilmiş sürdürülebilir eğitim ve öğrencilerin geri bildirimini ele almaktadır. Çalışmamız da
mimarlık bölümünde gerçekleşmektedir. Araştırmaya konu olan ders, sürdürülebilir eğitim
kapsamında ele alınmamış ve öğrencilerden geri bildirim beklenmemiştir. Bundan sonra yapılacak
başka bir çalışmada ya da bu çalışmanın devamında bu konular da göz önüne alınabilir.
Yüksek öğretimde yapılan cinsiyet, mekân, algı, içerik konularında farklı ülkelerden
çalışmalara rastlanmaktadır. Ülkemizde de yüksek öğretime yönelik çalışmalar vardır. Ancak Özelde
mimarlık eğitimi ve özel mimarlık okulları ile devlet mimarlık okulları arasında kıyaslamalı
çalışmalara rastlanmamıştır. Yapı derslerinde anlatılan konuları anlama ve algılamada cinsiyetin
önemini ele alan çalışmalar bulunmaktadır. ERU’de yaklaşık 10 yıllık bir dönemi kapsayan ve tüm
öğrencileri uygulamaya katan bir çalışma cinsiyet üzerine yapılmıştır (Parlak Biçer, 2013).
Ayrıca, verilen derslerin cinsiyet değişkenine göre tekrar düzenlendiği çalışmalar da vardır.
Cinsiyetlere müfredatların ortak bir çizgide tekrar düzenlenmesi üzerine 2002-2005 yılları arasında
gerçekleştirilen Almanya kaynaklı projede tıp eğitiminde cinsiyet etkileri üzerinde durulmuştur. Bu
çalışmanın sonucunda tıp eğitiminde başarılı cinsiyet kaynaştırmasının hem strateji meselesi hem de
tıp okullarında stratejinin nasıl alındığı üzerindedir (Baram-Tsabari vd., 2008).
Türkiye’de yüksek öğretimde pek çok çalışma da incelenmiştir. Yapılan bir araştırmada, İnönü
Üniversitesi Eğitim Fakültesinin tüm bölüm ve programlarında dördüncü sınıfta okuyan birinci
öğretim öğrencilerine “Zaman Yönetimi Anketi” uygulanmış ve sonuçlar değerlendirilmiştir
(Demirtaş ve Özer, 2007). Çalışmamızda ise dersin bitiminde “Dersi Algılama Anketi” uygulanmış ve
iki üniversite kapsamında karşılaştırmalı değerlendirme yapılmıştır.
Bir diğer çalışmada, üniversite öğrencilerinin okul öncesi eğitim hakkındaki görüşleri
araştırılmıştır. Araştırma, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi,
Mühendislik Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ziraat Fakültesi ve İlahiyat Fakültesi bünyesinde
okuyan 310 kız ve erkek öğrenciyi kapsamaktadır. Veriler 2006- 2007 güz ve bahar ve 2007-2008 güz
öğretim yılı içinde toplanmıştır (Öztürk vd., 2010). Yapmış olduğumuz çalışma sadece Mimarlık
Bölümü’nü içerdiği için çalışmada ele alınan dersi alan devlet üniversitesindeki tüm öğrencilere ve
özel üniversitedeki ulaşılan tüm öğrencilere yapılmıştır. Öğrencilere anket yapıldıktan sonra SPSS
programında ki-kare testi uygulanmış ve yorumlanmıştır.
Cinsiyet farklılığına yönelik olarak yapılan bir diğer çalışmada genel biyoloji uygulama
dersinde, akademik başarı ve kalıcılık düzeyi bakımından erkek ve kız öğrenciler arasında fark olup
olmadığı araştırılmıştır (Özay vd., 2003). Bahsi geçen çalışmadaki öğrenci sayısı bu çalışmaya göre
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düşüktür. Çalışmamızda Yapı Bilgisi II dersini bir dönemde alan tüm ERU ve ulaşılabilen NNY
öğrencileri uygulamaya katılmıştır.
Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dilbilimi Bölümü’nde 2006-2007
Akademik Yılında, çeşitli sınıflarda eğitimlerine devam eden öğrencilerin “Akademik Çalışma
Becerileri”nin değerlendirilmesine yönelik yapılan araştırma bulunmaktadır (Ergür ve Saraçbaşı,
2009).
Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bilgisi
Öğretmenliği Anabilim Dalı'nın birinci sınıflarına uygulanan çalışmanın amacı, üniversite birinci
sınıfta okuyan öğrencilerin mekanik konularındaki kavramları anlama düzeyleri ve problem çözme
yetenekleri ile cinsiyet arasındaki ilişkiyi belirlemektir (Ateş, 2008). Ateş’in çalışmasında öğrencilere
dönem başında ve dönem sonunda anket yapılmasına rağmen bu çalışmadaa sadece tek bir anket
dönem sonunda uygulanmıştır.
Parlak Biçer (2013) tarafından yapılan mimarlık eğitiminde derste anlatılan konuyu anlama ve
algılamada cinsiyetin bir etkisinin olup olmadığının özellikle yapı dersleri üzerinden araştırmaya
yönelik çalışma, 7 yıl ve 14 dönemlik süreyi kapsamaktadır. Çalışmaya 101’i kız 78’i erkek öğrenci
olmak üzere toplamda 179 kişi katılmıştır. Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü
Konstrüksiyon Bilgisi I dersini alan öğrencilere yapılan anket uygulamasında öğrenci cinsiyetinin
çeşitli konulardaki etkisi ölçülmüştür. Öğrenci cinsiyetinin, öğrencilerin derste anlatılan konularda
eksiklikleri var ise ileride başka derslerle telafi etmeleri konusunda, dersin mimarlık eğitimi
içerisindeki yerinin öğrenci tarafından algılanma durumu üzerinde, derste modern malzemeler
kullanılan yapım sistemlerinin anlatılması üzerinde etkisi olduğu görülmüştür (Ateş, 2008). Bu
çalışmada ise öğrenci sayısı bir önceki çalışmaya göre neredeyse 2 katı olan 321 öğrenciye (191’i kız
130’u erkek) sayıda katılımla gerçekleştirilmiştir. Bu durum istatistiksel olarak doğruluk oranını
arttırmaktadır. Katılan sayısı çoğalınca yukarıda bahsi geçen konular üzerinde cinsiyetin etkisinde de
değişiklikler olduğu gözlenmiştir. Çalışmamızda bir dönem ele alındığı için öğrenci sayısı düşüktür.
Fakat özel ve devlet üniversitesi kıyaslaması olması önemlidir.
Bu bölümde incelenen literatür araştırmasında, genelde yüksek öğretimde özel ve devlet
okulları arasındaki farkı, özelde özel ve devlet üniversitesi mimarlık yapı eğitimindeki anlama ve
algılama farkını ortaya koyan çalışmalara rastlanmamıştır. Çalışma, kendi alanında ilk olma özelliğine
de sahiptir. Ayrıca bu çalışmadan, mimarlık bölümlerindeki yapı eğitiminde yeni yöntemler
geliştirmede temel oluşturması beklenmektedir.
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SONUÇ
Mimarlık eğitiminde yapı bilgisi dersi ile karşılaşan öğrencilerin ders ile ilgili düşüncelerinin
ve algılarının belirlenmeye çalışıldığı bu araştırmada özel ve devlet okulu kıyaslaması yapılmıştır.
Erciyes ve Nuh Naci Yazgan Üniversiteleri Mimarlık Bölümleri öğrencilerinin yapı dersini
anlamadaki özel ve devlet okulu öğrencisi olmalarının etkisi ölçülmüştür. Çalışma, 2017-2018 yılı,
güz yarıyılı, Yapı Bilgisi II dersini alan öğrencilere yapılan anket çalışması ile elde edilen verilerin
istatistik programı analizine dayanmaktadır. Derste anlatılan konuları anlamada, özel ve devlet okulu
öğrencileri açısından derse yönelik hazırlanan aktivitelerin hangisinin olumlu/olumsuz görüldüğü
araştırılmıştır. Buna yönelik tespitler üzerinden öneri geliştirmeye çalışılmıştır. Okul değişkeni bu
çalışma kapsamında geliştirilen ‘Öğrencinin Bulunduğu Okulun Dersi Anlamada Etkisi’ne yönelik
anket uygulaması ile ele alınmıştır. Özel ya da Devlet okulunun;
•

Ders geçme durumu,

•

Derste anlatılan konuların gerekliliği (çatılar, merdivenler ve ilgili konular),

•

Derste anlatılan konulardan öğrencilerin ileride yararlanabileceklerinin farkında olup
olmadıkları,

•

Dersin mimarlık eğitimi içerisindeki yerinin algılanma durumu,

•

Derste anlatılan konuları anlama durumu (çatılar, merdivenler ve ilgili konular),

•

Derste yapılan uygulamalar, ev ödevi olarak yapılan uygulamalar,

•

Atölyede grup çalışması yapma,

•

Dersin uygulama biçimi ve derste anlatılan konuların yeterliliği,

•

Dersin iyi anlaşılması için öğretim elemanına öneriler,

•

Dersin iyi anlaşılamamasında öğrenci kaynaklı sorunlar ve özellikle ders için verilen konuları
araştırma durumu üzerindeki etkisi

•

Dersin iyi anlaşılmasında kullanılan ve kullanılabilecek yöntemler incelenmiştir.
Yapılan analizler sonucunda; özel üniversite ve devlet üniversitesi öğrencileri arasında, ders

kapsamında yapılan uygulama örneklerini anlama durumu, ders konularından merdivenlere yönelik
yapılan iki boyutlu ve üç boyutlu uygulama çizimleri ile anlama, yine ders konularından merdiven
dengelemesine yönelik yapılan iki boyutlu ve üç boyutlu uygulama çizimleri ile anlamada fark
bulunmamaktadır. Her iki okulda da örnekler zor olsa da dersin öğretim elemanının anlatması ile
konunun anlaşıldığı belirlenmiştir. Her iki okul türünde de merdivenler konusunda ve özelde merdiven
dengelemesi konusunda üç boyutlu dijital (3ds max, skecth up modelleri gibi) çizimlerin konunun
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anlaşılmasına katkısı olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak anlatımlarda ve ödevlerde daha çok üç
boyutlu çizimlerin arttırılması önemlidir.
Dersin alınmaya devam edildiği sınıflara bakıldığında anlamlı fark bulunmuştur. Bu dersin
devlet üniversitesinde farklı sebeplerden dolayı geç dönemlerde alınmaya devam edildiği, özel
üniversitelerde ise daha rahat sınavlar olabileceği gibi sebeplerin etken olduğu düşünülmektedir. Dersi
alan öğrencinin özel okullarda değerlendirmesi yapılırken daha rahat davranılması ya da öğrencilerin
genel düzeyindeki düşüşün konuda etkili olması, devlet okullarındaki dersin başarı ölçütlerinin zor
olması ya da ölçme sisteminin zorlayıcı olması da söz konusudur. Bu konuda mimarlık okullarında
özel ya da devlet üniversitesinden mezun meslek erbabı kişilerin yeterlik düzeyinin iyi belirlenmesi
gereklidir. Buna göre her iki kurumda da paralel ölçümler, anlatımlar geliştirilebilir. Ayrıca dersi
kaçıncı kez alan öğrencilerin geçtiğine bakıldığında iki okul arasında anlamlı fark bulunmuştur. Özel
okulda öğrencileri ilk alışta geçmiş ve/veya geçirilmiş iken devlet okullarında ders alım sayısı
çoğalmaktadır. Özel okuldaki öğrencinin konusunda çok bilgili olmadığı aşikardır. Özel okullarda
öğretim elemanlarının öğrenci ve veli ile çok fazla karşı karşıya gelmek istememesi gibi sebepler
etken olmaktadır. Özel okullarda yer alan öğretim elemanlarına dersi ile ilgili özgürlüğün yeterince
tanınması gereklidir.
Ders kapsamında merdiven ve çatılar olmak üzere iki ana konu vardır. Bu konular alt başlıklar
halinde aktarılmaktadır. Öğrencilerin bu konuların gerekliliklerine yönelik düşünceleri incelenmiştir.
Çatılar konusunda özel ve devlet okulu arasında fark vardır. Devlet okulu öğrencileri çatılar, oturtma
çatılar, asma çatılar ve çatı detayları konularını özel okul öğrencilerinden daha gerekli görmektedirler.
Diğer ana konu olan merdivenler konusuna yaklaşımda da anlamlı fark bulunmaktadır. Devlet okulu
öğrencileri merdivenler, merdiven taşıyıcılığı, merdiven dengeleme ve merdiven detayları konularını
özel okul öğrencilerinden daha fazla gerekli bulmuşlardır. Dersin her konusunun önemliliği derslerde
daha çok vurgulanmalıdır. Özel okul öğrencilerinin konuya böyle yaklaşımı; öğrenci profilindeki
farklılıktan kaynaklanmaktadır. Ya da dersi daha rahat geçmenin yolu olarak gördüklerinden
kaynaklanmaktadır. Bu durum ileride meslek erbabından beklenenleri ve bunu mimarın karşılayabilme
durumunu düşürmekte ve dolayısı ile mesleğe toplumun bakışını aşağıya çekmektedir. Üniversite üstü
kurumlar tarafından diplomalarda özel ve devlet okullarından mezuniyet durumu belirtilerek toplumun
mesleğe bakış açısı iyileştirilebilir. Ancak bu durum özel okullara bakış açısını olumsuz etkileyecektir.
Derste anlatılan iki ana konuyu anlama düzeylerinde her iki okul arasında anlamlı fark
bulunmuştur. Çatılar, oturtma çatılar ve çatı detayları konularını devlet okullarında anlaşılabilirlik
daha fazladır. Ancak asma çatılar konusunu anlamada istatiksel fark görülmemektedir. Asma çatılar,
genelde, diğer çatı konularına göre daha zor olarak algılanmaktadır. Diğer çatı konularını devlet
okullarındaki öğrenciler daha rahat algılamaktadırlar. Burada pek çok faktör olmakla birlikte yine
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öğrenci profilinin en büyük etken olduğu açıktır. Çünkü öğretim elemanları tarafından uygulanan
anlatım teknikleri her iki okulda da aynıdır.
Merdivenler, merdiven taşıyıcılıkları, merdiven dengelemesi, merdiven detayları konularını
anlama düzeylerinde de istatistiksel fark vardır. Devlet okulunda merdiven konusunu anlama düzeyi
daha yüksektir. Buna karşın merdiven taşıyıcılığını ve merdiven detaylarını anlama düzeyi özel okulda
daha fazla çıkmıştır. Devlet ve özel okul öğrencilerinin merdiven dengelemesi konusunda anlamlı
farkları olmadığı görülmüştür. Aynı konunun alt başlıklarındaki bu farklılıklar dikkat çekicidir.
Burada dersi veren öğretim elemanlarının konu üzerinde önem derecelerinin farklı algılatmasının etkili
olduğu düşünülmektedir. Ders konularının önem derecelerinin ortak dil birliği ile verilmesi önemlidir.
Ders kapsamında yapılan uygulamalar hakkında okullar arası istatistiksel fark bulunmamıştır.
Çizim, maket veya her ikisinin de olması önemli görülmektedir. Ancak her konuda maket olması
konusunda istatistiksel fark vardır. Özel okul öğrencileri her konuda maket yapmak istememektedir.
Bu durum üzerinde yine öğrenci profilinin etkinliği söz konusudur.
Dersi anlatan öğretim elemanının, öğrencilerin görüşüne göre; dersin anlaşılırlığını
kolaylaştırmak için konular ile ilgili atölye çalışmalarının çeşitlendirilmesinde istatistiksel olarak
anlamlı fark yoktur. Ancak ev ödevlerinin azaltılması ve grup çalışmasının olmaması konularında
okullar arası istatistiksel fark vardır. Devlet üniversitesi öğrencileri ev ödevlerinin azaltılmasını
isterken özel okul öğrencileri ödevleri normal bulmuştur. Burada verilen ödev sayılarının eşit
olmaması ya da verilen ödevleri özel okul öğrencilerinin yapmaması söz konusudur. Buna ek olarak
özel okul öğrencileri grup çalışması yapmayı istememektedir. Öğrenciler birlikte çalışmaya sıcak
bakmamaktadırlar.
Öğrenci kaynaklı olarak derslerin anlaşılmama durumu incelendiğinde her iki okul
öğrencilerinin ödevleri son dakikaya bırakmaları konusunda istatistiksel fark olmadığı görülmüştür.
Buna karşın öğretim elemanına anlamadığını soramama ve grup çalışmasını gerçekleştirememe
konularında özel ve devlet okulunda istatistiksel fark vardır. Devlet okulunda öğretim elemanına
soramama daha fazla iken özel okulda grup arkadaşları ile iletişim problemi yaşamaktadırlar. Burada
devlet üniversitesi öğretim elemanlarının katı tutumu, öğrencilerin sayı olarak çokluğu, öğrencinin
devlet okulunda daha çekingen yapıda olması vb etkenlerin olduğu, özel okuldaki öğrencilerin ise neyi
nasıl sorması gerektiğini bilmediği gibi öğrenci kaynaklı etkenler olduğu düşünülmektedir. Özel okul
öğrencilerinin grup çalışmasını tercih etmemeleri ise bireyselliklerine düşkün olmaları, çoğunun ailesi
ile birlikte kalması buna karşın devlet okulunda yurtlarda ya da toplu öğrenci evlerinde birlikte
çalışmanın olması etken olarak düşünülmektedir.
Dersi anlamada maket yapmanın etkisi konusunda özel ve devlet okulu arasında istatistiksel
fark bulunmuştur. Devlet okulunda maket yapmak dersi anlamada daha etkili görülmektedir. Özel
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okulda ise üç boyutlu bilgisayar çizimleri yapmanın etkin olacağı görüşü bildirilmiştir. İki boyutlu
çizimlerin yapılmasında istatistiksel anlamlı fark yoktur. Dolayısı ile öğrenciler maket ya da üç
boyutlu çizimlerin konuyu anlamalarına katkısını ortaya koymuşlardır. Bu konuda yeni gelişen
teknolojilerden yararlanarak derslerin anlatımının gerçekleştirilebileceği ve farklı derslerde üç boyutun
anlatımının yoğunlaştırılması önemlidir.
Yukarıda bahsi edilen uygulama tekniklerinden hangilerin öğrencilerin bildikleri ve etkin
kullandıkları incelendiğinde özel ve devlet okulu öğrencilerinin kesit-plan gibi iki boyutları bilme
kullanmalarında istatistiksel fark yokken, iki boyutlu dijital çizimler, üç boyutlu dijital çizimler ve
maket yapımı konularında istatistiksel fark vardır. Bu konularda devlet okulu öğrencilerinin yeterlilik
düzeyleri daha fazladır. Bu durumun özel okulda farklı derslerde yeterli sayıda öğretim elemanı
olmadığında dolayı bahsi edilen tekniklerin verilememesinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Özel
okulların politikası gereği gerekli öğretim elemanı sayısına ulaşılamamasının etken olduğu açıktır.
Desin diğer ana konusu olan çatıların anlaşılması konusunda uygulanacak yöntemlerde
istatistiksel anlamlı fark bulunmuştur. Özel okul öğrencileri üç boyutlu çizimleri tercih ederken devlet
okulu öğrencileri maketi tercih etmektedirler. İki boyutlu çizimlerin kullanılmasında anlamlı fark
bulunmamıştır. Öğrencilere çatılar konusunda da üç boyutlu uygulama yaptırmanın artırılması
önemlidir.
Çatıların bir alt konusu olan oturtma çatılarda maket yapımı, üç boyutlu ve iki boyutlu
çizimlerin etkisi incelenmiştir. İki boyutlu çizim uygulamaları konusunda iki okul arasında istatistiksel
fark bulunmamaktadır. Ancak maket yapımının konuyu anlamada önemli olacağı konusunda
istatistiksel anlamlı fark bulunmuştur. Devlet okulunda oturtma çatıları anlamada maketin önemli
olduğu öğrencilerce belirtilmiştir. Özel okul öğrencileri ise üç boyutlu çizimleri öne çıkarmışlardır.
Ancak bu konuda yeterli bilgi birikimleri yoktur. Hem görerek hem de dokunarak oturtma çatıların
daha iyi anlaşılacağı açıktır. Çatıların bir diğer alt konusu olan asma çatıların anlaşılmasında yine
kullanılan yöntemlerin etkinliği öğrencilere sorulduğunda iki boyutlu çizimlerde istatistiksel olarak
anlamlı fark olmamıştır. Asma çatı maketi yapma konusunda ise iki okul türü arasında istatistiksel fark
vardır. Devlet okulunda öğrenciler maketi tercih etmektedirler. Yine burada da özel okul
öğrencilerinin üç boyutlu çizimi tercih etmeleri ve yine bilgi birikimleri konusunda yeterlikleri
tartışmalıdır. Çatı detayları konusunda da iki boyutlu çizimlerin yapılmasının istatistiksel farkı
görülmemiştir. Ancak yine maket yapmanın konuyu anlamada etkili olmasında istatistiksel fark vardır.
Yine devlet üniversitesi öğrencileri maketin etkin bir yöntem olduğunu belirtmişlerdir. Aynı durum
merdivenin alt konusu olan taşıyıcılık için de iki boyutlu uygulamaların etkisinde istatistiksel fark
görülmemiş, iki okul arasında maket yapımının istatistiksel anlamlı fark ortaya koyduğu belirlenmiştir.
Devlet üniversitesi öğrencileri taşıyıcılıkta da maket yapımının etkinliğini vurgulamışlardır.
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Yapı eğitimi konusunda özel ve devlet üniversiteleri paralel işleyişlere sahip olsalar da öğrenci
profili, öğretim elemanın önem verdiği konular ve hassasiyetleri, derse destek diğer derslerde edinilen
bilgilerin ve öğretim elemanı sayısının yeterlilik durumu gibi faktörler iki okulun ders çıktılarını
etkilemektedir. Dersin anlaşılması ve algılanmasının da bu faktörlerden etkilendiği açıktır. Türkiye
gibi gelişmekte olan ülkelerde yapı sektöründe yer alacak olan mimarların yapı teknik ve teknolojileri
derslerini anlama ve algılamada okulun özel ya da devlet olmasının bazı başlıklar dışında önemli
olduğu belirlenmiştir.
Tüm mimarlık okullarından mezun olan öğrencilerin ideal kabul edilen bir seviyede aynı bilgi
ve beceri durumuna sahip olmaları meslek açısından önemlidir. Bunun yolu da aynı eğitimin ve
beklentilerin devlet ve özel okullarda sağlanmasıdır. Bu yönde de ana derslerin (çalışmaya da konu
olan yapı dersi mimarlık eğitimindeki önemli derslerdendir) anlaşılması ve algılanması önemlidir.
Böylece her iki okul türünden de mezun olanlar yapı sektöründe güvenle üstlerine düşen görevleri
yerine getirebileceklerdir. Derslerin anlaşılması ve algılanması meslek açısından önemli görüldüğüne
göre bu alanda uygulanan yöntemler üç boyutlu ve öğrencilerin konuyu canlandırmasına yardımcı
olacak ve algılarını açacak yöntemler olmalıdır. İki boyutlu çizimlerin önemi yadsınamaz. Çünkü
uygulama projeleri bu çizimler üzerinden gerçekleştirilmektedir. Derslerde öğrencinin anlatılan
konuyu kavramasına maket ve üç boyutlu uygulamalar önemlidir. Gelişen teknolojinin imkanlarının
da yapı eğitiminde yer alması ve bunun için alt yapı çalışmalarının ilgili birimlerce yapılmasının teşvik
edilmesi önemlidir. Çalışmanın bundan sonraki mimarlık eğitimi üzerine yapılacak araştırmalara temel
oluşturması ümit edilmektedir.
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ÖZET
Uygulamaya dayalı olarak yapılması beklenen mühendislik eğitiminde, hızla gelişen teknolojiye uyum
sağlama noktasında zorluklar yaşanmaktadır. Bu çalışma kapsamında makine mühendisliği müfredatında,
otomatik kontrol dersi adı altında yer alan konuların öğretiminde kullanılmak üzere etkileşimli araçlar
geliştirilmiştir. Özellikle otomatik kontrol dersi gibi, teknolojik değişim ve gelişmelerin yakından izlenmesi
gereken alanlarda yenilikçi ve karşılanabilir maliyetli eşdeğer teknolojilerle öğrencilerin tanıştırılması, verilen
mühendislik eğitiminin çağın beklentilerini karşılaması açısından son derece önemlidir. Burada sözü edilen
yenilikçi ve karşılanabilir maliyetli eşdeğer teknolojiler ile bilgisayar benzetimleri, etkileşimli öğrenme ortamları
ve ucuz eşdeğer mikro denetçiler ve algılayıcılar ile müfredatın desteklenmesi kastedilmektedir.
Bu çalışma kapsamında, klasik kontrol eğitimine destek olmak üzere yenilikçi ve karşılanabilir maliyetli
eşdeğer teknolojiler ile geliştirilen iki farklı uygulama tanıtılmaktadır: İlk uygulama kontrol tasarımı için temel
gereklilik olan kararlılık konusu için bir etkileşimli araç uygulamasıdır. İkincisi ise ucuz eşdeğer mikro
denetçiler ve algılayıcılar kullanılarak kontrol tasarımı yapımını göstermek üzere geliştirilen bir laboratuvar
uygulamasıdır.
Bu çalışmanın gelecek hedefi, geliştirilen uygulamaların gelecek dönemlerde otomatik kontrol dersi
alan öğrencilerin öğrenme başarımı açısından etkisinin değerlendirilmesidir. Çalışmanın temel iddiası,
geliştirilen etkileşimli öğretim araçlarının, kontrol eğitiminde, dersin başarısını ve derin öğrenmeyi artıracağı,
böylelikle mühendislik öğrencilerinin beklenen donanım ve özelliklerde mezun olmasının sağlanmasına katkı
yapacağı yönündedir.
Anahtar Kelimeler: Otomatik Kontrol, Bilgisayar Benzetimleri, Etkileşimli Öğrenme Ortamları,
Kararlılık, Endüstriyel Kontrol Organları ve Ayarları.

ABSTRACT
In engineering education, which is an applied field, there are difficulties in adapting to the rapidly
developing technology. In this study, interactive tools have been developed to be used in the teaching of subjects
under the name of automatic control course in the mechanical engineering curriculum. Especially like automatic
control lesson, in fields where technological changes and developments need to be closely observed, the
introduction of innovative and affordable equivalent technologies to students is crucial in terms of engineering
education given to meet today's expectations. The innovative and affordable equivalent technologies mentioned
here are meant to be supporting the control curriculum with computer simulations, interactive learning tools and
a cheap equivalent micro controller and sensors.
In this study, two different applications have introduced that developed with innovative and affordable
equivalent technologies to support classical control education. The first application is an interactive tool for the
stability which is the basic requirement for control design. The second is a laboratory application developed to
show control design using low cost equivalent micro controllers and sensors.
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The future aim of this study is to evaluate the effectiveness of developed applications in terms of
learning success of students who take the automatic control lesson in future periods. The main claim of work is
that the interactive teaching tools developed will increase the success of the course and deep learning in the
control education, thus contributing to the graduation of the engineering students with expected equipment and
features.
Keywords: Automatic Control, Computer Simulation, Interactive learning Platform, Stability,
Industrial Control Systems and Settings.

GİRİŞ
Ülkemiz bilim politikası, araştırma geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesini, yenilikler ve
yeni tasarımlar yoluyla teknolojik bilgi üretilmesini, bu teknolojik bilginin ticarileştirmesini ve bu
amaçlara uygun nitelikli Ar-Ge ve tasarım personeli sayılarının artırılması çalışmalarını teşvik
etmektedir. Bu nedenle, Ar-Ge ve yenilik yapma yeteneklerini taşıyan ve hızla değişen rekabet ve
üretim koşullarına uyabilecek dinamizme sahip mühendislerin yetiştirilmesi, hem bizim ülkemiz için
hem de pek çok ülke için önemli bir yükseköğretim politika hedefi haline gelmiştir
(Sunthonkanokpong, 2011). Dünyada olduğu gibi ülkemizde de geleceğin ihtiyacı olan mühendislerin
yetiştirilmesi için arayışlar sürmektedir (Aktan, 2007; Baran & Kahraman, 2004). Geleceğin
mühendislerinden beklenen özelliklerin büyük bir bölümü, günümüz mühendislik eğitimi akreditasyon
organizasyonlarının talep ettiği program çıktılarıyla benzerlik göstermektedir, bu temel özellikler şu
şekilde sıralanmaktadır (National Academy of Engineering, 2004);
•

Yaşam boyu öğrenebilme yeteneği,

•

Problemleri tanımlama, modelleme, çözmek üzere bir çerçeve geliştirebilme yeteneği,

•

Ürettiği çözümlerin evrensel ve toplumsal bağlamda etkisini kavrayabilecek geniş
bakış açısına sahip olabilme özelliği,

•

Dinamik/çevik/esnek/güçlüklerle baş edebilme kişilik özelliklerini edinmiş olma,

•

Yüksek etik değerlere ve güçlü mesleki duyarlılığa sahip olabilme,

•

Farklı paydaş gruplarıyla iyi iletişim becerileri kurabilme,

•

Analitik becerilerini, pratik yenilikçi çözümler üretme konusunda kullanabilme

•

Yaratıcılığa, iş ve yönetim becerilerine sahip olma

•

Liderlik yetenekleri taşıma

Yukarıda sayılan özellikleri taşıyan mühendisler gelecekte aşağıdaki gibi değişen ve
değişmekte olan dünya ile baş edebilirlerse başarılı olacaklardır. Gelecekte mühendislik faaliyetlerini
şekillendirecek belli başlı değişimler şu şekilde ifade edilmektedir (National Academy of Engineering,
2004):
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•

Teknolojik yeniliklerdeki artış, ivmelenerek devam edecektir.

•

Teknolojinin kullanılacağı dünya, küresel düzeyde yoğun bir şekilde birbirine
bağlanacaktır.

•

Teknolojiyle uğraşan veya teknolojiden etkilenen bireylerin (ör. Tasarımcılar,
üreticiler, distribütörler, kullanıcılar) nüfusu gittikçe çeşitlilik arz edecek ve çok
disiplinli olacaktır.

•

Sosyal, kültürel, politik ve ekonomik güçler, teknolojik yeniliğin başarısını
şekillendirmeye ve etkilemeye devam edecektir.

•

Günlük hayatımızda teknolojinin varlığı kesintisiz, şeffaf ve her zamankinden daha
önemli olacaktır.

Mühendislik eğitiminin bu koşulları sağlayacak insan gücünü yetiştirmek için yeniden
yapılanması gerektiği tüm dünyada ve ülkemizde tartışılmaktadır. Bu konuda yeni yaklaşımlar ileri
sürülmektedir. Örneğin, mühendislik eğitiminin organizasyon yapısını yeniden biçimlendirmek, bu
kapsamda teknik seçmeli derslerin çeşitliliğini ve çok disiplinliğini sağlamak gibi genel ilkeler kabul
edilmektedir. Ancak bununla beraber özellikle mühendislik eğitiminin temel derslerinin kendi içinde
ele alınması da gereklidir. Otomatik kontrol mühendislik ve bilimin gelişmesinde hayati öneme
sahiptir. Çünkü ancak otomatik kontrol sayesinde dinamik sistemlerden optimum performans
sağlanabilir, verimlilik artırılabilir. Öte yandan, insanlar birçok rutin tekrarlayıcı el işçiliğinin ağır
sorumluluğundan kurtulabilir (Ogata & Yang, 1970). Otomatik kontrol, matematikten beşeri bilimlere,
en basit devreden fabrika otomasyonlarına kadar çok çeşitli konuları kapsamaktadır. İyi bir mühendis,
çok çeşitli kontrol kavramlarını, kontrol tekniklerini ve en önemlisi kontrolün temel fikirlerini
öğrenmelidir. Buna ek olarak, edindiği bilgileri gerçek endüstriyel problemlere uygulayabilme becerisi
geliştirmiş olmalıdır. Her hangi bir kontrol uygulaması sırasıyla, matematiksel modelleme, analiz,
benzetim, tasarım ve uygulama adımlarını kapsamaktadır. Bu adımların uygulanmasında mühendis
veya mühendis adayı, geri bildirim (“feedback”), kararlılık (“stability”) ve sağlamlık (“robustness”)
gibi bir dizi kavramı kullanmak zorundadır. En önemlisi ise, kontrol edilecek sistemin dinamiğinin
anlaşılmasıdır. Mühendis adaylarına güçlü bir teorik arka plan ve mühendislik yeteneği sağlama
zorunluluğu, otomatik kontrol eğitiminde çok büyük bir zorluktur (Johansson, Gafvert, & Astrom,
1998).
Verili gözlemler, kontrol eğitiminin, klasik sınıf ortamında, işin matematiksel teorisinin
öğretildiği, diğer yandan, mühendislik yeteneğinin aktarılması konusunda zayıf kaldığı yönündedir.
Mühendislik yeteneği, eyleyerek ve işleyerek elde edilebilecek deneyim birikiminin, iç görü ve
mesleki sezgiye dönüştürülmesidir. Geçmiş yıllarda ülkemizde mühendislik öğrencileri, kapsamlı
laboratuvar çalışmaları yoluyla bunu elde edebilmekteydiler. Ancak hızla gelişen teknolojiye ayak
uyduramayarak, birçok üniversitemizin kontrol laboratuvarları, analog cihazlardan oluşan teknoloji
tarihi müzesine dönüşmüş ve kullanılamaz hale gelmiştir. Son yirmi yılda, birçok üniversitede
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laboratuvarlar yerlerini, yazılım ve donanımdaki gelişmelere bağlı olarak, bilgisayarlara bırakmak
zorunda kalmıştır. Ancak günümüzde, bilgisayarların mühendislik eğitiminde aldığı yüksek rolün
avantajlarının yanında sistemin fiziğini kavrayamamak gibi önemli dezavantajlarının da olduğu
tartışılmaya başlanmıştır (Potkonjak et al., 2016).
Bu kapsamda kontrol eğitimi alanında, farklı eğitim araçları geliştirilmesi konusunda yoğun
çalışmalar mevcuttur. Üzerine sıkça çalışılan eğitim araçları, aşağıdaki gibi sınıflandırılabilmektedir.
•

Etkileşimli (“Interactive”) kitap ve araçlar

•

Sanal ve uzaktan erişilen laboratuvar uygulamaları

•

Düşük maliyetli platformlar ile laboratuvar uygulamaları

•

Proje tabanlı öğrenme (“Project-Based Learning”)

Her bir aracın avantajlarının yanında taşıdığı dezavantajların da olması nedeniyle çeşitlilik
ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla bu alanda var olan bilgi birikiminin değerlendirilmesi gerekmektedir.
Kontrol eğitiminin geliştirilmesi için tasarlanan etkileşimli eğitim araçlarının tanıtıldığı
çalışmalar tarandığında, ilgili çalışmaların, kontrol eğitiminin başarımını artırdığı izlenmiştir. Örneğin,
(Rossiter, 2013) geliştirdikleri, çevrimiçi dersler ve kısa videolardan oluşan web tabanlı eğitim
aracının öğrencilerden olumlu geri bildirim aldığını ve kontrol eğitimine katkıda bulunduğunu ifade
etmektedir. Benzer şekilde, (Komulainen, 2013), otomatik kontrol dersinin uygulaması için
geliştirdikleri benzetim aracının, dersin öğrenme çıktılarında artış sağladığını ve eğiticilerin öğretme
konusundaki şevkini arttırdığı belirtmektedir. Bilgisayar benzetimi temelli eğitim araçlarının
örneklerde ifade edilen avantajlarının yanında, (Potkonjak et al., 2016)’da belirtilen, yapılan işin
fiziksel gerçekliğinin gözden kaçırılma olasılığı dezavantajına karşı, sanal ve uzaktan erişilen
laboratuvar uygulamaları ortaya çıkmıştır.
Sanal ve uzaktan erişilen laboratuvar uygulamaları, kullanıcıların, gerçek laboratuvarda şahsen
bulundukları gibi, deney düzeneğini çalıştırabilmelerini, veri toplayabilmelerini ve düzenekle sanal
ve/veya uzaktan da olsa etkileşimde bulunabilmelerini sağlayan araçlardır (Prada et al., 2013),
geliştirdikleri uzaktan kontrollü laboratuvar modülünün, öğrencileri yeni pratik kavramlar edinmeye
ve gerçek bir sistemin nasıl çalıştığını anlamaya teşvik ettiğini ve böylelikle öğrenimlerine olumlu
katkılar yaptığını belirtmektedirler. (Pomares, Perea, Jara, Candelas, & Torres, 2013), uzaktan
kontrollü

laboratuvar

çalışması

ile

öğrencilerin

kontrol

kavramlarını

öğrenme

başarısını

değerlendirmiştir. Öğrencilerin akademik başarısında artış gözlenmiştir.
Son yıllarda, özellikle mühendislik eğitimi alanında laboratuvar uygulamaları geliştirmek
amaçlı düşük maliyetli, pahalı muadilleri ile eşdeğer çözümler üretilmesini sağlayan, mikro denetçiler
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ve algılayıcıların kullanımı yaygınlaşmaktadır. Mühendislik öğrencileri için, gerçek yaşam
problemlerine çözüm olacak, tasarım ve iyileştirme yapabilme becerisi edinmek son derece kritiktir.
(Hertzog & Swart, 2016), öğrencilerin düşük maliyetli platformlar kullanarak, ultrasonik mesafe
ölçümü ile engelden kaçan robot tasarlarken edindikleri deneyimi aktarmaktadır. Çalışma ile varılan
sonuçlar dört ana başlıkta toplanmıştır;
•

Öğrenciler başlangıçta düşük maliyetli platformların programlanmasında yetersiz
oldukları için tasarımlarını hayata geçirmede büyük zorluk çektikleri belirtmiştir; Bu
zorluğa rağmen, öğrencilerin % 91'i düşük maliyetli platform kullanımı ile
gerçekleştirdikleri projenin, teorik bilgileri daha iyi anlamalarına yardımcı olduğunu
ifade etmişlerdir.

•

Öğrenci memnuniyeti anketine göre, kullanımı ile bir mühendislik projesinin hayata
geçirilmesi, öğrenciler için değerli ve iyi bir öğrenme deneyimi olduğu sonucu ortaya
çıkmıştır. Ankete katılan öğrenciler, diğer öğrencilerin de derse kayıt yaptırmalarını
tavsiye edeceklerini bildirmişlerdir.

•

Birçok farklı sensörün kullanılması, öğrencilerin programlama, problem çözme ve
tasarım yeteneklerini geliştirmektedir. Farklı enstrümanlarla çalışmanın yaratıcılık
üzerinde olumlu etkileri olduğu sonucuna varılmıştır.

•

Düşük maliyetli platformları kullanılarak yapılan tasarımlar yoluyla, öğrencilerin
temel tasarım prensiplerini derinlemesine kavraması sağlanarak, öğrencilerin
akademik başarısı üzerinde olumlu bir etki sağlanabileceği sonucu üretilmiştir.

Hertzog and Swart (2016)’un çalışmasında sonuçları ile ortaya konulduğu gibi kullanılan
enstrümanlar farklılık gösterse de proje tabanlı öğrenme mühendislik eğitiminde, deneyimleme
yoluyla mesleki birikim ve olgunluk kazandırdığı için son derece önemlidir. Proje tabanlı öğrenme
öğrencilere, problemi doğru tanımlama, probleme yönelik optimum çözüme karar verme, çözüme
yönelik bilgi ve beceri edinmek üzere araştırma yapma, araştırmayı doğru yönlerde derinleştirme,
verileri ve bulguları analiz etme, doğru bilgi ve beceri birikime ulaştığından emin olma, edinilen yeni
bilgilerle, temel mühendislik bilgilerini sentezleyebilme olanağı sunar. Mühendislik alanında yapılan
Proje tabanlı öğrenme çalışmalarında, öğrencilerin derse olan istekliliklerini ve öğrenme sonuçlarını
iyileştirdiği (Zouganeli, Tyssø, Feng, Arnesen, & Kapetanovic, 2014), ekip çalışmasının kavramsal
öğrenmeyi olumlu etkilediği (Evertz, Krüning, & Epple, 2013), uygulama yapmanın bireyin
mühendislik yeteneğine olan güvenini artırdığı (Vallim, Farines, & Cury, 2006) bulgulanmıştır.
Sunulan çalışma, ülkemizin bilim politikaları doğrultusunda nitelikli AR-GE mühendisleri
yetiştirilmesine katkı yapmak amacıyla yürütülen bir projenin ürünüdür. Bu proje kapsamında, makine
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mühendisliği bölümünde okutulan otomatik kontrol dersi müfredatının etkileşimli e-kitap (web
portalı), portal içinde benzetimler, benzetim kodları, kendin yap bölümleri, örnek düşük maliyetli
platformlar ile laboratuvar uygulamaları şeklinde bütüncül bir program dâhilinde geliştirilmesi
amaçlanmaktadır. Bu çalışmada, proje kapsamında gerçekleştirilen iki uygulama, otomatik kontrol
eğitimine ve öğrenci başarımına etkileri açısından tartışılmaktadır. İlk uygulama, kontrol tasarımı için
temel gereklilik olan kararlılık konusu için bir etkileşimli araç uygulamasıdır. İkincisi ise ucuz eşdeğer
mikro denetçiler ve algılayıcılar kullanılarak kontrol tasarımı yapımını göstermek üzere geliştirilen bir
laboratuvar uygulamasıdır. Sonraki bölüm bu nedenle “Uygulamalar” başlığını taşımaktadır. Bildirinin
üçüncü bölümü “Sonuç ve Tartışmalar” olarak düzenlenmiştir. Çalışma “Gelecek Çalışma ve
Beklentiler” bölümüyle sona ermektedir.
UYGULAMALAR
Bu çalışma kapsamında tanıtılacak uygulamalardan ilki herhangi bir otomatik kontrol
tasarımında, temel gerekliliklerden biri olan sistem kararlılığının belirlenmesi ile ilgilidir. Temel
gereklilikten kastedilen, herhangi bir sistem kontrol edilmek istendiğinde, sistemin kararlı olup
olmadığının tespit edilmesi gerekmektedir, eğer sistem kararlı değilse sistemi kararlı kılmak üzere
düzenlemeler yapılması gerekmektedir. Otomatik kontrol müfredatında doğrusal ve zamanla
değişmeyen sistemlerin kararlılık analizi kapsamında, Routh-Hurwitz kararlılık ölçütü anlatılmaktadır.
Routh-Hurwitz kararlılık ölçütü, sistemin kutuplarını bulmadan, sistemin kararlı olup olmadığı ve
sistem kararlı değilse, kararsızlıktan sorumlu köklerin sayısının belirlenmesi için basit bir yöntem
sunmaktadır. Bu nedenle müfredata paralel olarak, öğrencilerin konuyu daha iyi ve daha kalıcı
öğrenmelerinin sağlanması amacıyla, ilk olarak bu konu üzerine bir etkileşimli öğretim aracı
uygulaması geliştirilmiştir.
Çalışma kapsamındaki ikinci uygulama, yaparak öğrenme esasına dayanan bir uygulamadır.
Öğrencilerin, ucuz eşdeğer mikro denetçiler ve algılayıcılar kullanarak kontrol tasarımı yapmaları için
bir deney seti oluşturulmuştur. Mühendislik gibi uygulamalı bilimlerde, öğrencilerin öğrendikleri
konular üzerine pratik yapmaları, edindikleri bilgi birikimine bağlı olarak mesleki özgüven ve
özsaygılarının artmasına ve gelecekte karşılaştıkları farklı mühendislik problemlerinin çözümünde
geçmiş bilgi birikimi ve deneyimini kullanma konusunda cesur olmalarını sağlamaktadır. Geliştirilen
deney düzeneği mühendislik uygulamalarında geniş kullanım alanı olan DC motorun konum
kontrolünü içermektedir. Deney düzeneğinde mikro denetleyici olarak Arduino kullanılmıştır. Arduino
düşük fiyatına ek olarak, kullanım kolaylığı ile de öne geçen bir üründür. Geliştirilen deney düzeneği,
kontrol eğitiminin temel konularından biri olan, endüstriyel kontrol organları ve ayarları (P-I-D
kontrol organları ve ayarları) konusunda öğrencilerin teorik bilgilerini kullanarak, düzenek üzerinde
pratik yaparak deneyim oluşturmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Ayrıca bu sayede, öğrencilerin
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Arduino ile tanışarak kendi tasarımlarını geliştirme konusunda cesaretlenmeleri ve kontrol teorisi
bilgilerini uygulamalı olarak geliştirmeleri hedeflenmiştir.
İlk Uygulama: Kararlılık Analizi İçin Etkileşimli Eğitim Aracı
Doğrusal zamanla değişmeyen sistemlerde otomatik kontrol kavramı olarak kararlılık,
sistemin girişine ani bir darbe uygulandığında, sistemin belirli bir zaman sonunda darbeden önceki
durumuna dönmesi olarak tanımlanabilir. Tersine, sistemin girişine ani bir darbe uygulandığında,
sistem durgunluğa geri dönmüyorsa iki farklı durum ortaya çıkabilir. Eğer sistemin cevabı, zaman
içerisinde sınırsızca büyüyorsa bu tarz sistemlere kararsız sistem denir. Eğer sistemin cevabı, zaman
içerisinde ilk değerinden başka bir sonlu değere oturuyor ya da sonlu bir değer etrafında sonlu genlikte
sürekli salınıyorsa bu tarz sistemlere marjinal kararlı sistem denilmektedir. Uygulamayı anlatırken
kullanılacak; doğrusal zamanla değişmeyen sistemler için diğer bir otomatik kontrol kavramı, sistemin
dinamiğine bağlı olarak sistemin çıkışı ile girişi arasında, iki polinomun bölümü şeklinde ifade
edilebilen transfer fonksiyonu kavramıdır. Bir sistemin transfer fonksiyonu aşağıdaki gibi ifade
edilmektedir. Burada 𝑠’ler frekans tanım kümesinde değişken değerleri temsil ederken 𝑎 ve 𝑏

polinomun katsayılarını ifade etmektedir.
𝐺(𝑠) =

𝑁(𝑠) 𝑏𝑚 𝑠 𝑚 + 𝑏𝑚−1 𝑠 𝑚−1 + ⋯ + 𝑏2 𝑠 2 + 𝑏1 𝑠 + 𝑏0
=
D(s)
𝑎𝑛 𝑠 𝑛 + 𝑎𝑛−1 𝑠 𝑛−1 + ⋯ + 𝑎2 𝑠 2 + 𝑎1 𝑠 + 𝑎0

(1)

Yukarıdaki denklemde doğal sistemler için 𝑚 ≤ 𝑛 şartı sağlanmaktadır. 𝐺(𝑠) polinomunun

yani tranfer fonksiyonun paydası aşağıdaki şekilde sıfıra eşitlendiğinde sistemin karakteristik
denklemi elde edilmektedir;

an s n + an−1 sn−1 + ⋯ + a2 s2 + a1 s + a0 = 0

(2)

Otomatik kontrol müfredatında sistem kararlılığını incelemek için çeşitli yöntemler mevcuttur.

Kullanılan yöntemlerden birisi, sistemin karakteristik denkleminin köklerini bulmaktır. Bu kökler
kontrol terminolojisinde kutup olarak anılmaktadır. Kutupların karmaşık düzlem üzerindeki konumları
incelenerek, sistemin kararlılığının tespit edilmesi mümkündür. Sistemin kararlı olabilmesi için gerek
ve yeter şart sistemin kutuplarının negatif reel kısımlara sahip olması ve payın derecesinin paydadan
küçük olmasıdır. Düşük dereceli sistemlerde denklemin kökleri kolayca hesaplanabilmektedir. Ancak
ikinci dereceden yüksek sistemlerde çok zor ve zaman almaktadır. Böyle bir durumda karakteristik
denklemin kökleri bulunmadan, basit bir tablo düzenlemesi ile tablonun ilk sütunundaki işaret
değişiklikleri incelenerek kararlılık analizi yapılabilmektedir. Bu tabloya Routh tablosu denilmektedir.
Otomatik kontrol dersi kapsamında sistem kararlılığını analiz etmek için yaygın olarak
kullanılan Routh-Hurwitz kararlılık kriteri, sistemin kutuplarını bulmadan, sistemin kararlı olup
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olmadığı ve sistem kararlı değilse, marjinal kararlı mı, kararsız mı ve marjinalliğe ve kararsızlığa
neden olan köklerin ve köklerin sayılarının belirlenmesi için basit bir yöntem sunar.
Routh-Hurwitz kararlılık kriteri uygulanırken;
•

Öncelikle, Hurwitz kriteri denilen gerek şartın aşılması gerekir. Bu şart, denklem
(2)’de ifade edilen sistemin karakteristik denkleminde tüm ai katsayılarının (i=0,1,2,
… ,n) eksiksiz, pozitif ve sıfırdan farklı olması şeklindedir. Bu gerek şartı sağlamayan
sistemler kararlı değildir. Ancak gerek şartı geçen tüm karakteristik denklemlerin
kararlı olacağı söylenemez. Bu aşamada Routh tablosu oluşturularak incelemeye
devam edilir.

•

Ek olarak, denklem (1)’de ifade edilen sistemin transfer fonksiyonunda paydanın
derecesi payın derecesinden büyük olması gerekmektedir.

•

Sistemin karakteristik denkleminin katsayıları cinsinden Routh tablosu oluşturulur. İlk
sütun karakteristik denklemin derecesini göstermek için bilgi amaçlı eklenmiştir.
Routh tablosu, karakteristik denklem en yüksek dereceli terimden en düşük dereceli
terime kadar düzgün azalan sırada dizildiğinde, ilk katsayı ilk sütuna yazılarak, birer
atlayarak tüm katsayılar bitene kadar devam edilir. İlk satır bittikten sonra ilk satırda
yer almayan katsayılar ikinci satıra aynı sıra düzeninde yazılır.

Bu çalışmada tanıtılacak uygulama, detayları burada verilmeyen tablo oluşturulurken
yapılacak hesaplama yükünden (Detaylar için (Korkunç, 2018)’e bakılabilir) öğrenciyi kurtararak,
sonuçları yorumlamaya yönlendirmektedir. Aynı zamanda öğrenciler uygulamayı, kâğıt üstünde
yaptıkları işlemleri test etmek içinde kullanabilmektedirler. Sistemin kararlılığı, kararsızlığı ve/veya
marjinal kararlılığı hakkında yapacakları yorumların doğru olup olmadığını test edebilmektedirler. Bu
tür

pratiklerin,

öğrencilerin

kararlılık

kavramlar

hakkındaki

bilgilerini

derinleştireceği

öngörülmektedir. Geliştirilen uygulama, Routh-hurwitz kararlılık analizi yaparken karşılaşılan iki
farklı özel duruma yanıt verebilecek şekilde tasarlanmıştır (Detaylar için (Korkunç, 2018)’e
bakılabilir).
Visual C# programı kullanılarak tasarlanan uygulama ile kullanıcılar yedinci dereceye kadar
olan bir sistem için kararlılık analizi yapabilmektedirler. Program çevrimdışı olarak çalıştığı için
internet erişimine gerek olmadan kullanılabilmektedir. Program açıldığında kullanıcıdan, kararlılık
analizini yapmak istediği sistemin polinom derecesi girmesi istenmektedir (Şekil 1, sol taraf). İstenilen
derece miktarına göre, katsayı ekranı olarak adlandırdığımız ara yüz açılmaktadır (Şekil 1, sağ taraf).
İstenilen katsayılar girildikten sonra program üzerinde bulunan ‘işlem yap’ butonuna tıklanır ve
tasarlanan araç tüm hesaplamaları hızlı bir şekilde yaparak tablo şeklinde kullanıcıya göstermektedir.
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Öğrenci açısından, kritik bilgi tablonun ilk sütunundaki işaret değişiklikleri inceleyerek kararlılık
analizi yapabilmesidir. Bu aşamaya kadar yapması gereken tüm işlemler, tanımlı bir prosedüre bağlıdır
ve öğrenci bu prosedürün detaylarını unutsa bile herhangi bir kontrol kitabından ve/veya internetten
rahatça bulabilir. Ancak tablonun yorumlanmasını yeniden öğrenmesi için daha derin ve detaylı
okuma yapması gerekecektir. Dolayısıyla bu konuda, kararlılıkla ilgili kavramların kalıcı bilgiye
dönüştürülmesi ve öğrencinin tablonun ilk sütununa baktığında sistemin kararlılığı konusunda yorum
yapabilmesi hedeflenmektedir. Şekil 1 sağ taraf ilk sütuna bakıldığında dördüncü satıra gelindiğinde
bir işaret değişikliği, beşinci satıra gelince yine bir işaret değişikliği söz konusu olmuştur. Öğrencinin
bu durumda sistemin kararsız olduğuna ve sistemin kararsızlığına neden olan iki kutbun olduğuna
hükmedebilmesi istenmektedir. Farklı sistemlerde doğal olarak farklı sonuçlar çıkacağı için olası tüm
durumlar için yorum yapabilme becerisi ancak pratik ile edinilebilecektir. Geliştirilen araç bunu temin
etmek üzere tasarlanmıştır.

Polinom Derecesi
Katsayı Ekranı

Hesap Tablosu

Şekil 1. Uygulamanın Giriş Ekranı
Tasarlanan araçta, öğrencilerin kendilerini test etmeleri için “kendini test et” butonu
mevcuttur. Kullanıcılar buraya tıkladığında, araç öğrenciye; sistemin kararlı olup olmadığını, sistem
kararsız ise buna neden olan köklerin sayısını sormaktadır. Öğrenciler bu soruları cevaplayarak
kendilerini

sınamaktadırlar.

Sorulara

yanlış

cevap

verildiğinde

sistem

uyarı

mesajı

ile

karşılaşılmaktadır (Şekil 2). Şekil 2’nin üst satırında öğrenci yanlış cevap verdiğinde alacağı cevaplar;
Alt satırında ise doğru cevap verdiğinde alacağı cevaplar görülmektedir.
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Şekil 2. Öğrencinin Kendini Sınama Ekranı
Detayları (Korkunç, 2018)’de görüleceği gibi uygulama konunun geniş bir anlatımı ve
tablonun yorumlanma ilkelerini de açıklamaktadır. Bu alanları geçtikten sonra öğrenci Şekil 1. ve
Şekil 2’de gösterilen ekranları kullanarak pratik yapabilmektedir. Geliştirilen araç, öğrencilere
kararlılık konusunda derste öğrendikleri teorik bilgilerini sınayarak, pratik ve etkileşimli bir şekilde
bilgilerini kalıcılaştırmak için olanak sunmaktadır.
Kararlılık Analizi İçin Geliştirilen Etkileşimli Eğitim Aracının Öğretime Katkısı
Geliştirilen araç, aktif bir öğrenme ortamı sağladığı için geleneksel yöntemler ile
karşılaştırıldığında öğrencinin ilgisini daha fazla çekme potansiyeli taşımaktadır. Öğrenciler
geliştirilen araçla, daha çok görsel uyarana ve hızlı geri bildirime ulaşması hedeflenmiştir.
Öğrencilerin, geliştirilen uygulamayı derste öğrendikleri konuyu içeren bir oyun gibi algılamaları
istenmektedir. Bu şekilde, ortam içinde uzun zaman geçirmeleri, hiçbir baskı unsuru olmadan içsel
motivasyonları ile pratik yapmaları hedeflenmiştir. Böylelikle öğrenimi zevkli hale getirip
kolaylaştırmak ve öğrenmenin hızlanmasını sağlamak amaçlanmıştır. Çoklu öğrenme kuramına göre
(Kuzu, 2017), öğrenenin aktif öğrenme sürecinde deneyimlediği her anının bilginin kalıcılığı üzerinde
etkisi olmaktadır. Bu doğrultuda geliştirilen uygulamanın bilginin kalıcılığının sağlanması ve
öğrencilerin akademik başarılarının artmasında yarar sağlayacağı öngörülmektedir. Ancak henüz
çalışmanın sınıf ortamında uygulanarak etkinliği araştırılmamıştır.
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İkinci Uygulama: DC Motor PID Konum Kontrolü
İkinci uygulama, kontrol dersinin temel konularından olan ve endüstriyel uygulamalarda
sıklıkla kullanılan “Endüstriyel Kontrol Organları ve Ayarları” konusunda bir deney düzeneği
oluşturulmasını içermektedir. Şekil 3’de gösterilen deney düzeneği; DC motor (a), Arduino (b), motor
sürücüsü (c) ve güç adaptöründen (d) oluşmaktadır. Geliştirilen deney düzeneğinin detayları ve geniş
bilgi için (Korkunç, 2018).

(b)

(a)
(d)
(c)

Şekil 3. DC Motorun PID Konum Kontrolü için Geliştirilen Deney Düzeneği (Korkunç, 2018)
Geliştirilen aracı kullanan öğrenciler, endüstriyel kontrol organları olarak adlandırılan çeşitli
kontrolcü tiplerinin sisteme olan etkilerini görebileceklerdir. Öğrenciler şekil 3’te gösterilen DC
motorun istenilen konumda (derece) çalışabilmesi için, endüstriyel kontrol organları (P, PI, PD ve PID
kontrolcü) grubundan istedikleri kontrolcü çeşidini seçerek uygulama yapabileceklerdir. Motorun
istenilen konum için hangi kontrolcü tipinin uygun olduğunu kontrolcü grubunda ki 𝐾𝑝 , 𝐾𝑖 , 𝐾𝑑 olarak

kısaltımı verilen ve kazanç terimleri olarak adlandırılan parametreleri değiştirerek bulabilmektedirler.
Sistem çalışırken anlık olarak grafik ara yüz ile de parametre değişimlerinin sisteme olan etkileri
görülebilmektedir (Şekil 4). Şekil 4’te verilen grafiklere bakıldığında mavi çizgi ile gösterilen motorun
çalıştığı konum, kazanç parametrelerinin değişimiyle birlikte, kırmızı ile gösterilen ve motorun
çalışması istenilen konum olan referans değere yaklaşmaktadır. Sistem için en uygun parametre seçimi
grafik ara yüz kullanılarak kolay bir şekilde bulunmaktadır.
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Şekil 4. Kazanç Parametre Değişimi (Korkunç, 2018).
Tasarlanan araç ile birlikte öğrenciler, seçilen kontrolcü tipine bağlı olarak parametre
değişimlerinin motorun çalışmasına olan etkilerini gözlemleyebilmektedir. Kullanılan parametre
değişimlerinin sistem üzerindeki etkilerinin grafiksel olarak okunması, kontrolcü tiplerinin daha kolay
bir şekilde öğrenimini sağlamaktadır. Ek olarak, geliştirilen uygulama ile birlikte öğrenciler, ucuz
eşdeğer mikro kontrolcü olan Arduino ile tanışarak kendi tasarımlarında kullanma fırsatı elde
etmişlerdir.
DC Motor PID Konum Kontrolü Aracının Öğretime Katkısı
Sağladıkları çoklu öğrenme ortamıyla etkileşimli bilgisayar uygulamaları kalıcı öğrenmeye
önemli katkılar yapmaktadırlar ancak bilgisayar benzetimlerinin tartışılagelen bir dezavantajı,
öğrencilerin sistemin fiziğini gözden kaçırabilme olasılığıdır. Dolayısıyla özellikle mühendislikte
yaparak öğrenme en değerli öğretim araçlarından biridir. Hem çok duyuya hitap ederek çoklu öğrenme
ortamı yaratır, hem de, problemi doğru tanımlama, probleme yönelik optimum çözüme karar verme,
çözüme yönelik bilgi ve beceri edinmek üzere araştırma yapma, araştırmayı doğru yönlerde
derinleştirme, verileri ve bulguları analiz etme, doğru bilgi ve beceri birikime ulaştığından emin olma,
edinilen yeni bilgilerle, temel mühendislik bilgilerini sentezleyebilme olanağı sunar.
Geliştirilen uygulama ile öğrencilere gözlem yapma, gözlemlerinin sonucunda öğrendikleri
teorik bilgiler ışığında yeni parametre seçimleri yaparak gereksinime en uygun kontrol tasarımını
ortaya koyma olanağı verilmektedir. Şekil 4’de görüldüğü gibi, hiçbir statik görselde göremeyeceği,
yaptığı parametre seçimlerin sistem cevabına etkisini direkt olarak görebilmekte ve doğru seçimleri
yapma noktasına doğru yönlenmektedir. Ek olarak edindiği programlama ve donanımla çalışma
deneyimini başka projelerde kullanabilme potansiyeli edinmektedir.
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Geliştirilen uygulamanın öğrencilerin başarısı üzerindeki etkisi henüz değerlendirilmemiştir.
Ancak yapılan çalışmalar öğrencilerin yaparak öğrenmenin yararına inandıklarını göstermektedir.
Örneğin, (Kapusuz & Can, 2014)’ın mühendislik öğrencileri ile yaptığı niteliksel eğitim ihtiyaçları
değerlendirme çalışmasına göre, öğrenciler yaparak öğrenmenin, geleneksel öğrenme yöntemlerinden
daha etkili olduğunu ifade etmektedirler.
SONUÇ VE TARTIŞMALAR
Bildiri kapsamında sunulan her iki aktif öğrenme aracının da, literatüre paralel olarak
mühendislik eğitimine katkı yapacağı öngörülmektedir. Yeniçağın mühendislerden ve mühendislik
eğitiminden beklentileri doğrultusunda eğitim-öğretim müfredatının yeni araçlarla desteklenmesi bir
zorunluluk olarak görülmüştür. Bu kapsamda sunulan iki uygulama, bu yönde bir yenileşme projesinin
parçalarıdır. Otomatik kontrol dersinin öğrenim başarısını arttırmak için geliştirilen uygulamalar ile
bilginin kalıcılığını ve derin öğrenmeyi sağlamak, öğrencilerin yaparak, eyleyerek temel teorik
bilgilerini bir problemin çözümü doğrultusunda kullanabilmelerini temin etmek amaçlanmıştır. İlk
uygulama göz önüne alındığında, kontrol tasarımı için temel gereklilik olan kararlılık kavramlarının
daha rahat öğrenilmesi, bu konuda bir nevi oyun şeklindeki uygulama ile öğrencilerin eylenerek daha
çok pratik yapmaları, böylece kalıcı öğrenme süreçlerine katkı yapılması hedeflenmiştir. İkinci
uygulama göz önüne alındığında, sensör, mikro denetleyici, DC motor gibi farklı enstrümanlarla
çalışmanın öğrencilerin yaratıcılık üzerinde olumlu etkileri olacağı ve programlama, problem çözme
ve tasarım yeteneklerini geliştireceği düşünülmektedir. Geliştirilen uygulamaları bu amaca ne oranda
katkı yapacağı gelecek çalışmaların konusudur.
GELECEK ÇALIŞMA VE BEKLENTİLER
Otomatik kontrol müfredatında yer alan konuların tamamını kapsayacak şekilde ilave
etkileşimli araçların tasarlanması ile birlikte, dersi alan öğrencilerin başarımının artması
beklenmektedir. Bu amaçla, önümüzdeki ilk eğitim-öğretim döneminde, yapılan uygulamaların
eğitime katkıları açısından sınanmaları hedeflenmektedir. Geliştirilen uygulamaların, dersi alan
öğrencilerden alınacak yeterli sayıda geri bildirimden sonra yapılacak öğrenme başarımı açısından
etkisinin değerlendirilmesi, çalışmanın başarımı hakkında fikir verecektir. Edinilen geri bildirimler ve
öğrencilerin akademik başarısındaki artış gibi uygulamalara ilişkin olumlu görüşler yoğunluk
kazanırsa, çalışmanın gelecek dönem beklentisi uygulamalarda çeşitliliğe gidilmesi şeklinde
belirlenmiştir.
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ÖZET
Okul öncesi dönemdeki çocuklar zamanlarının büyük bir bölümünü oyun ve oyuncakları ile
geçirmektedirler. Ancak, yaşları gereği sağlık kurallarını göz önüne alamadıklarından, anne-babalar ve
öğretmenler tarafından bilinçli oyun materyali seçimi yapılmadığında, çeşitli sağlık sorunlarının tehdidi altında
kalırlar. Bu nedenle gerek eğitim kurumları, gerek evler için oyun materyali seçerken malzeme ve form
açısından en az sağlık sorunu riski çıkaracak olanların seçilmesi gereklidir. Okul öncesi dönemdeki çocukların
ve ebeveynlerinin en çok tercih ettiği oyun materyallerinin başında oyun hamurlarının geldiği bilinmektedir.
Çocuklar iki yaşlarından itibaren bir yetişkin rehberliğinde oyun hamuruyla oynamaya başlayabilirler. Bu
yaşlarda hamuru henüz şekillendiremeseler de ona dokunmak, yuvarlamak ve hissetmek çok hoşlarına
gitmektedir. Bu bağlamda; okul öncesi dönemde en çok tercih edilen materyallerin başında gelen oyun
hamurlarının çocukların kullanımına güvenle sunulabilmesi için kimyasal maddeler içermemesi ve doğal gıda
maddelerinden oluşması gereklidir. Bu araştırmanın amacı, sentetik kimyasallar yerine arı ürünü olan propolis ve
bitkisel boyaların karışımı ile elde edilen oyun hamurlarında bakteri ve mantar üreme durumunun
incelenmesidir. Ayrıca, okul öncesi dönemdeki çocuklar için, gerek boya gerek katkı maddesi olsun sentetik
kimyasallar yerine, doğal malzemelerden üretilmiş oyun materyallerin kullanımını teşvik etmektir. Araştırma,
deneysel desende kurgulanmış bir çalışmadır. Araştırmada; problem durumunun tespiti sonrasında literatür
taraması, hipotez kurma, deney ve gözlem yapma, elde edilen sonuçlar neticesinde tartışma ve önerilerde
bulunma aşamaları izlenmiştir. Propolis ve bitkisel boyaların karışımı ile elde edilen oyun hamurlarının
anasınıfındaki çocuklara oynatılması sonucunda, hamurlardan alınan numunelerinde yapılan ekimlerinde, petri
kabına konulan oyun hamurlarında üreme gözlemlenmediği, bakteri ve mantar numunelerine rastlanmadığı
görülmüştür. Hamur yapımında kullanılan bitkisel boya ve propolis karışımının uygulandığı antimikrobiyal
deney sonucunda, bu karışımın bazı patojen E. Coli, P. Vulgaris, A. Niger, Y. Enterocoliey, K. Preumonte, M.
Luteus, B.Subtilus, S.Murinus, S. Aureus, P. Aeroginosa bakterilerinde büyük çaplı zon oluşturduğu
gözlenmiştir. Mikroorganizmalarda hiçbir üreme gözlemlenmemesi gerek boya, gerek katkı maddeleri olsun
sentetik kimyasalların yerine alternatif, doğal bir ürün olan propolisin kullanılmasının olumlu sonuçlarını ortaya
koymuştur.
Anahtar Kelimeler: Okul öncesi dönem, Oyun materyalleri, Oyun hamuru, Propolis

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*Bu çalışma, 2015 yılında “Bu Benim Eserim Proje Yarışması”nda proje olarak sunulmuştur.
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ABSTRACT
Children in pre-school age spend most of their time with play, games and with their toys. However, they
do not always consider health-related issues due to their young age and parents and teachers do not always make
conscious choices of play materials; therefore children become open to certain threats of health problems. For
this reason, play materials that have the least risk of creating health problems should be chosen for educational
institutions and also for houses. It is common knowledge that play dough is among the most preferred play
materials preferred by pre-school children and by their parents. Children can start playing with play dough from
age 2 onwards, under the supervision of an adult. Even if they cannot shape the dough during those ages, they
get pleasure from touching, rolling and feeling it. Within this context; play dough as one of the most preferred
play materials during pre-school age should not contain any chemicals and should be made out of natural foods.
The aim of this study is to examine bacteria and fungi reproduction in play dough produced with bee resin and
vegetable dye; instead of being produced with synthetic chemicals. Besides, the study aims to encourage the use
of play materials produced with natural supplies for pre-schoolers; instead of using play materials produced with
synthetic chemicals, dye and preservatives. The study has an experimental design. The research study consists of
literature search, hypothesizing, experiments and observations, discussions through findings and suggestions.
Bacteria and fungi specimens have not been found in samples taken from the play dough made out of bee resin
and vegetable dye, after the play dough was used by pre-school children and placed in a petri plate. The
antimicrobial experiment made on play dough made of bee resin and vegetable dye indicates that this blend
creates a full-scale zone in several pathogen bacteria; such as E. Coli, P. Vulgaris, A. Niger, Y. Enterocoliey, K.
Preumonte, M. Luteus, B. Subtilus, S. Murinus, S. Aureus, P. Aeroginosa. The results incidate the positive
outcomes of using bee resin as a natural product as an alternative to synthetic chemicals; for dye and
preservatives and no reproduction has been observed in microorganisms.
Key words: Preschool period, Play materials, Play dough, Propolis

GİRİŞ
Oyun dönemi ya da okul öncesi çağ adı verilen üç ile altı yaş arası, çocukluğun en renkli
dönemlerinden biridir. Bu dönem, çocukların bedensel ve zihinsel gelişimlerinin yanı sıra, kimlik
gelişimi yönünden de büyüme çağının en önemli dönemlerindendir. Çocuğun, etrafındaki nesneleri,
malzemeleri ve renkleri incelediği ve tercih yapmak üzere fikir yürütmeye başladığı bu dönem, birçok
seçimin de başlangıç noktasıdır. Bu seçimlerin aracısı ise oyun ve oyuncaktır. Oyun, çocuğun kendi
yeteneklerinin farkına vardığı, yaratıcı potansiyelini kullanabileceği; dil, zihin, motor ve duygusal
gelişimini destekleyen en etkili ortamdır. Gelişim basamakları boyunca çocuğun hareketlerine düzen
getiren, zihinsel, bedensel ve psiko-sosyal gelişimlerinde yardımcı olan, hayal gücünü ve yaratıcı
yeteneklerini geliştiren tüm oyun malzemeleri “oyuncak” olarak tanımlanabilir (Çelikoğlu Aksoy,
1990; Tezel Şahin, 1993).
Çocuk gelişimi ve eğitimi açısından oyun ve oyuncaklar çok önemli görülmektedir. Çocuğa
oyun olanakları sunulması kadar oyunla ilgili eğitim materyallerinin sağlanması da dikkat edilmesi
gereken bir konudur. En önemli konulardan biri de oyun materyallerinin güvenilirliğidir. Okul öncesi
dönemdeki çocuklar, ayakta oldukları zamanların büyük bir bölümünü oyun ve oyuncakları ile
geçirmektedirler. Ancak, yaşları gereği sağlık kurallarını göz önüne alamadıklarından, bilinçli oyuncak
seçimi yapılmadığında ve ebeveynleri ile eğiticileri tarafından gerekli tedbirler alınmadığında, çeşitli
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sağlık sorunlarının da tehdidi altında kalırlar. Bu nedenle gerek eğitim kurumları, gerekse evler için
oyuncak seçerken malzeme ve form açısından en az sağlık sorunu riski çıkaracak oyuncak türlerini
seçmek gereklidir. Çocukların tercihlerini etkileyecek birçok faktörün içinde en geniş pay genellikle,
oyuncağın dış görünüşünü belirleyen özelliklere ait olmaktadır. Oyun malzemelerinin görünüş
özelliklerini belirleyen en önemli kriterler ise malzeme ve renktir. Ancak oyuncak seçiminde çocuğun
yaşı, gelişim düzeyi, yetenekleri, ilgi ve ihtiyaçları da dikkate alınmalıdır. Çocuklar için oyuncak
alınırken dikkat edilmesi gereken diğer hususlar da; oyuncağın hayal gücünü geliştirebilme özelliği,
çevresel deneyimlere imkan vermesi, yeni oyun olanakları yaratması, kullanılan malzemenin türü,
büyüklük-şekil-renk gibi görsel özellikler, yapı ve işleyişteki anlaşılırlık, dayanıklılık, güvenlik ve
fiyat olarak sıralanabilir. Ancak, oyuncak seçerken satın alma kararında malzemeyi ön şart olarak
koymak yerine, oyuncak yapımında kullanılan malzemenin sağlığa olan etkisinin göz önüne alınması
gerekmektedir. Bu açıdan bakıldığında; geri dönüşümlü, 70-80 ᵒC gibi doğal olarak ulaşılabilen
sıcaklıklarda yapısı bozulmayan ve nispeten sert plastik türleri, kesme veya şekillendirme anında toz
yapmayan kâğıt veya bez türleri, ekstraktif açısından zengin olmayan, kıymık yapmayan ve kolaylıkla
deforme olmayacak bir sertlik değerine sahip kurutulmuş ahşap malzeme oyuncak yapımında
kullanılabilir. Metallerde ise hafif olanlar tercih edilmeli, pas yapma ve radyoaktivite özellikli olanlar
direkt olarak kullanılmamalıdır. (Curaoğlu, 1994; Aral, Kandır ve Can Yaşar 2001; Oğuzkan ve Oral,
2003).
Oyuncaklar, bebeklik döneminden itibaren çocukların günlük yaşamlarının ayrılmaz bir
parçasıdır. Onlar, çevrelerini yalayarak ve tadarak keşfederler. Ancak, çocuk bedenleri henüz tam
olarak gelişmediği için, yetişkinlere kıyasla kimyasallara karşı daha hassastırlar. Çocuklar bir
yetişkinle aynı miktarda bir maddeye maruz kaldıklarında, vücut ağırlıklarına oranla, o maddeye daha
fazla maruz kalırlar. Bağışıklık sistemi ve beyin özellikle hassastır çünkü doğumdan sonra da
gelişimlerine devam ederler. Çocuklar her zaman neyin zararlı olup neyin olmadığını ayırt
edemediğinden, onlara daha fazla koruma sağlamak önemlidir. CE işareti, üretilen malzemelerin
güvenlik ve standart konusundaki ortak kurallara uygun olduğunu belgeleyen bir işarettir. Tüm oyun
materyallerinin bu belgeye sahip olması gereklidir. Avrupa Birliği ülkelerinde oyuncaklar için
güvenlik gereksinimleri son derece katıdır ve oyuncaklarla ilgili benzer yasalar tüm AB ülkeleri
çapında geçerlidir. Bu ülkelerde çocuklar için üretilen veya dünyanın diğer bölgelerinden ithal edilen
oyuncaklarda, tehlikeli birçok kimyasal madde yasaklanmıştır. Kansere veya genetik hasara neden
olduğu bilinen ya da çocuk sahibi olma yeteneğini etkilediği bilinen kimyasal maddelere sadece çok
küçük konsantrasyonlarda izin verilir. Bu tür eşyalarda yasaklanmış maddelere örnek, çok tehlikeli
olan ftalatlardır*. (*Ftalat: Polivinil klorür (PVC) yapımında plastiklerin esnek hale getirilmesinde
kullanılan; farelerde doğum kusurlarına neden olan, karaciğer ve böbreklere zarar verdiği kanıtlanan
kimyasal bir maddedir.). Alerjen olabileceğinden birçok koku da yasaktır. Mevzuat sürekli
revizyondan geçtiği için ve eski oyuncakların şu anda tehlikeli olduğu bilinen ftalat vb. maddeleri
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içermesi söz konusu olduğundan, on yıldan eski ve sert olmayan plastikten yapılan oyuncaklar geri
dönüşüm için ayrılmaktadır (https://www.kemi.se/en/guidance-for/consumers/articles-and-chemicalproducts, Erişim Tarihi: 20.07.2018).
Okul öncesi dönemdeki çocukların ve ebeveynlerinin en çok tercih ettiği oyun materyallerinin
başında oyun hamurlarının geldiği bilinmektedir. Çocuklar iki yaşlarından itibaren bir yetişkin
rehberliğinde

oyun

hamuruyla

oynamaya

başlayabilirler.

Bu

yaşlarda

hamuru

henüz

şekillendiremeseler de ona dokunmak, yuvarlamak ve hissetmek çok hoşlarına gitmektedir. Üç
yaşlarından sonra ise küçük kas becerilerinin gelişmesiyle birlikte, hamuru şekillendirmeye başlayarak
hayal güçleri ve yaratıcılıkları doğrultusunda özgün ürünler oluşturma konusunda başarı gösterirler.
Bu bağlamda; okul öncesi dönemde en çok tercih edilen materyallerin başında gelen oyun
hamurlarının çocukların kullanımına güvenle sunulabilmesi için kimyasal maddeler içermemesi ve
doğal gıda maddelerinden oluşması gereklidir. Ayrıca küçük yaş grubundaki çocuklar hamuru yemeyi
deneyebileceklerinden dolayı tadının yenilebilir olmaması, yenilse bile çocuğa zarar verebilecek
maddeler içermemesi gerekmektedir. Kil ve oyun hamuru genellikle, plastik gibi çeşitli miktarlarda
katkı maddeleri içerdiğinden, çok küçük yaştaki çocuklar tarafından kullanılması uygun değildir.
Bunlardan bazıları PVC'den yapılmıştır ve tehlikeli ftalatlar içerebilir. Bunun yanında, bazı seramik
sırları da kadmiyum, krom ve kurşun gibi zehirli ağır metaller içermektedir. Ayrıca kilin içeriğinde
bulunan silika tozu, solunum tehlikesi yaratmaktadır. Bütün bu nedenlerden dolayı, çocukların çömlek
atölyesinden uzak tutulması veya silika maruziyetini sınırlamak için sadece ıslak kil ile
çalıştıklarından emin olunması gerekir. Islak kil ile çalışmak, solunabilecek silika düzeyini en aza
indirmektedir. Çocuklarda görülen egzamanın nedenlerinden biri de oyun hamurlarıdır. Bu hamurların
içinde bulunabilen solvent vb. maddeler ve kimyasallar, egzamanın oluşumuna neden olmaktadır
(Weller, Hunter ve Mann, 2014; https://www.kemi.se/en/guidance-for/consumers/articles-andchemical-products, Erişim Tarihi: 20.07.2018; https://www.greenamerica.org/green-living/are-artsupplies-toxic, Erişim Tarihi: 20.07.2018).
Öte yandan, ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nden (FDA) Scott’a göre; çocukların ekmek, kurabiye
ya da pizza için olsun çiğ hamur yemesi ve ev yapımı oyun hamurları ile oynaması da onları hasta
edebilir. Markası ne olursa olsun, un, hastalıklara neden olan bakterileri içerebilir. 2016 yılında ABD
Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), eyalet ve yerel yetkililerle
birlikte çiğ hamur yemenin tehlikelerini gösteren bir enfeksiyon tespit etmişlerdir. Bu araştırma, E.
coli O121 üreten ve Shiga toksin adı verilen bir bakterinin ülke genelinde düzinelerce insanı hasta
ettiğini ortaya koymuştur. FDA tarafından yapılan testlerde, çiğ hamur yiyen ya da hamurla temas
eden bazı hastalarda aynı tür bakteriye rastlanmış ve bu nedenle de, ağartılmış ve çok amaçlı kullanım
için üretilmiş olan bu unlar piyasadan geri toplatılmıştır. Geri çekilen bu unların bir kısmı, çocukların,
yemeklerini beklerken çiğ hamurla oynamaları imkanı sunan restoranlara satılmıştır. Hastalık Kontrol
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ve Önleme Merkezi (CDC), restoranlara, müşterilerine çiğ hamur vermemeleri tavsiyesinde
bulunmuştur. Shiga toksinin belirtileri, çoğu hastanın bir hafta içinde iyileşmesine rağmen, ishal
(genellikle kanlı) ve abdominal kramplar şeklindedir. Ancak bazı hastalıklar daha uzun süreli ve
şiddetli olmakta, hemolitik üremik sendrom (HÜS) olarak adlandırılan böbrek yetmezliği ile
sonuçlanabilmektedir. Herhangi bir yaşta ortaya çıkabilen HÜS, en çok beş yaşından küçük
çocuklarda, yaşlı erişkinlerde ve bağışıklık sistemi zayıflamış kişilerde görülmektedir. Bu nedenle
küçük çocuğa sahip ebeveynler özellikle dikkatli olmalıdır. Örneğin, çocuğun anaokulunda ortak bir
etkinlik olarak, çiğ hamurdan “oyun hamuru” kullanılıyor olabilir. Çocuklar hamuru yoğurmasalar
bile, hamuru elledikten ve şekillendirdikten sonra ellerini ağızlarına götürebilirler. Bu nedenle, çocuk
bakım merkezleri ve anaokulları çiğ hamurla oynama etkinliklerinden vazgeçmelidir. FDA, ailelere bu
doğrultuda, gıdaların güvenli tutulması ve aile sağlığının korunması için bazı önerilerde
bulunmaktadır. Buna göre;
•

Pişirilmesi gereken herhangi bir çiğ kurabiye hamuru, kek karışımı ya da diğer çiğ
hamur ürünleri yenilmemelidir.

•

Un ve çiğ hamur ürünleri ile temas edildikten sonra eller, çalışma yüzeyleri ve mutfak
eşyaları iyice yıkanmalıdır.

•

Un içeren ürünlerin pişirilmesinde, paket üzerindeki talimatlar takip edilmelidir.

•

Ortaya çıkabilecek herhangi bir bulaşmayı önlemek için, çiğ besinler diğer gıdalardan
ayrı tutulmalıdır.

•

Tozlu

yapısı

nedeniyle,

unun

kolayca

yayılabildiği

unutulmamalıdır

(https://www.fda.gov/ForConsumers/ConsumerUpdates/ucm508450.htm,

Erişim

Tarihi: 20.07.2018; https://www.consumerreports.org/e-coli/avoid-e-coli-infectionfrom-flour/, Erişim Tarihi: 20.07.2018).
Sonuç olarak; okulda ve evde oyun materyali hazırlanırken, satın alınırken ve çocuklar bu
materyallerle oyun oynarken, çocukların güvenliği anne-babalar ve öğretmenler tarafından en üst
düzeyde önem gösterilecek konulardan biri olarak kabul edilmeli ve buna uygun tedbirler alınmalıdır.
Anaokulu çağındaki çocuklar oyun hamurlarıyla farklı şekillerde oynamakta ve onlarla yoğun bir
temas halinde bulunmaktadır. Bu hamurlarda kullanılan boyalar sentetik kökenli boyalardır ve zararlı
yönleri vardır. Ayrıca bunlardan enfeksiyon etkisi olan bakteriler de bulaşabilmektedir. Bu
araştırmada; çocukların okul öncesi dönemde en sevdiği ve tercih ettiği oyun materyallerinden biri
olan oyun hamurlarının hazırlanmasında sentetik kimyasallar yerine arı ürünü olan propolis ve bitkisel
boyaların karışımı kullanılmıştır.
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Araştırmanın Amacı
Bu araştırmanın temel amacı, sentetik kimyasallar yerine arı ürünü olan propolis ve bitkisel
boyaların karışımı ile elde edilen oyun hamurlarında bakteri ve mantar üreme durumunun incelenmesi
ve okul öncesi dönemdeki çocuklar için, gerek boya gerek katkı maddesi olsun sentetik kimyasallar
yerine, doğal malzemelerden üretilmiş oyun materyallerin kullanımının teşvik edilmesidir.
YÖNTEM
Araştırma Modeli
Araştırma, deneysel desende kurgulanmış bir çalışmadır. Araştırmada; problem durumunun
tespiti sonrasında literatür taraması, hipotez kurma, deney ve gözlem yapma, elde edilen sonuçlar
neticesinde tartışma ve önerilerde bulunma aşamaları izlenmiştir.
Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubunu, 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılında Ordu İli Altınordu İlçesi
Şehit Ümit İnce Anaokulu’nda beş yaş grubuna devam eden beş çocuk oluşturmuştur.
Veri Toplama Aracı ve Verilerin Analizi
Araştırmada kullanılan ana materyal olan propolis, ağaçların kabukları, yaprakları ve bitki
salgılarından bal arıları (Apis ellifera) tarafından toplanan, yapışkan bir maddedir. Propolisin,
toplandığı kaynağa ve yaşına bağlı olarak sarı-yeşilden koyu kahverengiye kadar değişen rengi ve
kendine özgü hoş bir kokusu vardır. Bal arıları propolisi kovan girişini davetsiz misafirlerden korumak
ve kovanda istenmeyen mikroorganizmaların gelişmesini önlemek amacıyla kullanır. Propolis fenolik
asitler, esterler ve flavonoidler gibi çok sayıda aktif bileşik içermektedir. Bu sayede antibakteriyal,
antifungal, antiviral, antiprotozoa, antitümor, antiülser ve antiinflamatuar gibi çok farklı biyolojik ve
farmakolojik özellikler göstermektedir. Propolis ilk kez Yunanlılar tarafından keşfedilerek, doğal
antibiyotik olarak kullanılmıştır. Propolisin özellikleri 1960 yıllarında bilim insanlarının dikkatini
çekmiş ve son 40 yılda pek çok araştırmacı propolisin kimyasal kompozisyonu, biyolojik aktivitesi,
farmakolojik ve tedavi edici özellikleri üzerine yayınlar yapmıştır. Bu konudaki ilk çalışmalar
Ghisalberti tarafından 1979 yılında yayınlanmıştır. Bu çalışmalardan 20 yıl sonra propolisin biyolojik
aktivitesi ve kimyasal yapısına ait değerli bilgiler ortaya konulmuştur. Arıların propolis kaynağı olarak
kullandıkları bitki türleri bölgeden bölgeye farklılık göstermektedir. Dolayısıyla propolisin yapısı ve
içeriği, arıların ulaşabildiği bitki çeşitliliğine göre değişmektedir. Propolisin, koku ve renk bakımından
farklılık göstermesinden dolayı, muhtemelen ilaç olarak karakteri de, kaynaklara ve mevsime bağlı
olarak değişmektedir. Propolis, sağlık için vücut yoluyla alınması gereken 22 besini bünyesinde
taşıması açısından içinde bulunduğumuz yüzyılda keşfedilen mükemmel doğal ilaç özelliği ile önem
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kazanmıştır, Farklı orijine sahip propolis örneklerinin biyolojik aktiviteleri ile ilgili çok sayıda çalışma
yapılmış ve farklı biyolojik aktivite tespit edilmiştir. Brezilya propolisinin antibakteriyal, sitostatik,
serbest radikal koruyucu aktivitesi belirlenirken, Bulgar propolisinin bakterisidal, antifungal ve
antiparaziter aktivitesi belirlenmiştir. Türk propolisinin ise antibakteriyal, antifungal, antioksidan,
antikarsinojenik, yara iyileştirici, hücre yenileyici gibi bazı biyolojik aktiviteleri belirlenmiştir
(Hepşen, Tilgen ve Er, 1996; Silici, 2003; Kutluca, Genç ve Korkmaz, 2006; Doğan ve Hayoğlu,
2012).
Deney için hazırlanan oyun hamurlarında doğal antibiyotik deposu olan arı ürünü propolis ve
her yönüyle sağlıklı olan Kırmızı lahana (Brassica oleracea, capitata f. rubra), Ceviz (Juglans regia),
Nar çiçeği

(Punica granatum), Kırmızı biber (Capsicum), Zerdeçal (Curcuma longa), Ispanak

(Spinacia oleracea), Şalgam (Brassica napobrassica) ve Ada çayı (Salvia) bitkilerinin konsantre
boyaları kullanılmıştır. Elde edilen oyun hamurları çocuk grubuna verilerek sınıf ortamında 45-50
dakika kadar oyun hamurları ile oynamaları sağlanmış ve etkinlik sonunda bu hamurlardan bir parça
alınarak steril tüpler içinde analiz için labarotuvara götürülmüştür. Araştırmanın işlem basamakları
aşağıdaki şekilde sürdürülmüştür.
Propolisin Elde Edilişi: Propolisin bitki orijini, propolis numuneleri, arılarını Gümüşhane,
Muğla, Van, Erzurum, Ordu ve Rize illerinde kavak ve çam ağaçlarının yoğun olduğu bölgelerde tutan
ve gezgin arıcılık yapmayan arıcılardan temin edilmiştir. Örnekler, daha temiz ve daha fazla fenolik
madde içermesi sebebiyle kovanların çerçeveleri üzerinden Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında
toplatılarak alınmıştır.
Propolis Ekstrelerinin Hazırlanması: Ekstraktlar, Holopainen ve diğ. (1988) çalışmasında
uyguladığı metodun geliştirilmesiyle hazırlanmıştır. Kuru halde iyice ufalanmış olan örneklerden
hassas terazide (Precisa XB220A) 20 gr tartılarak 1/5 oranında ayrı ayrı karanlık şişeler içerisine
konulmuştur. Ardından çalışmada çözücü olarak belirlenen %95 etanol çözücülerinden 100 er ml
tartılarak şişelerin içine boşaltılmıştır. Hazırlanan şişeler 4ºC’de iki gün bekletilmiştir. Ekstraksiyon,
önce kaba filtre ile daha sonra 45’lik membran filtre ile süzülerek hazırlanmıştır. Vakum motoru
olarak Rocker 500 kullanılmıştır. Konsantrasyonu belirlenen ekstreler kullanılıncaya dek 20ºC’de
muhafaza edilmiştir.
Kullanılan Bitkiler ve Boya Elde Edilişi: Kırmızı lahana, Ceviz, Nar çiçeği, Kırmızı Biber,
Ispanak, Şalgam ve Ada çayı bitkilerinin kuru numunelerinden 100 gr. alınarak 1 litre suda
çözülmüştür. Alev üzerinde belli bir süre ısıtıldıktan sonra tülbentten süzülerek, oluşan renk sıvısı
yaklaşık olarak 50 ml kalıncaya kadar kaynatılmış ve konsantre boya elde edilmiştir. Materyal olarak
kırmızı, yeşil, sarı, koyu pembe, mavi, turuncu ve mor renk elde edilmiştir. Renk oluşturmada
malzemenin asidik veya bazik olduğunu belirlemek için pH metre kullanılmıştır.
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Oyun Hamurunun Elde Edilişi: Hamurun hazırlanmasında; üç su bardağı un, yarım su
bardağı propolis, iki çorba kaşığı sıvı yağ ve çeyrek su bardağı tuz kullanılarak, bitki boyası
haricindeki bütün malzemeler karıştırılmıştır. Hazırlanan hamurlar küçük parçalara ayrılarak her
parçaya farklı renkte bitki boyası eklenmiş ve hamurlar tekrar yoğurularak homojen hale getirilmiştir.
Besiyerleri: Antimikrobiyal aktivitenin belirlenmesinde kullanılan disk difüzyon ve agar
dilüsyon yönteminde; bakteriler için Muller Hinton Agar (Oxoid), mantarlar için Saboraud Dextrose
Agar (Oxoid) besi yerleri kulanılmıştır.
Mikroorganizma Kültürlerinin Hazırlanması, Bitkisel Boyaların ve Propolis Karışımının
Antimikrobiyal Aktivitesinin Tespit Edilmesi: Antimikrobiyal aktivite, Ertürk’ün (2006) yaptığı
çalışmada izlenilen yol uygulaması göz önüne alınarak tespit edilmiştir. Çalışmada kullanılan besi
yerleri çalışmaya başlamadan önce otoklavda (Nüve OT 4060) sterilize edilmiş (15 dk, 1,5 atm ve
121°C) ve sonrasında 45-50°C’ye kadar soğuması beklenmiştir. Daha sonra agar besi yerleri 10 cm
çapındaki steril petri kutularına steril pipetler ile 20 ml kadar dağıtılmıştır. Besiyerinin homojen bir
şekilde dağılması sağlanarak donması beklenmiştir. Petri üzerindeki katılaşan agar üzerine swap
yöntemi ile mikroorganizma ekimi yapıldıktan sonra hazırlanan ekstraktlardan, petriye hafifçe
bastırılarak yerleştirilen diskler üzerine 30 ar mikrolitre damlatılmıştır. Steril güvenlik kabini olarak
Esco Airstream kullanılmıştır. Bakteri suşları 37°C’de 24 saat süreyle, aynı şekilde hazırlanan fungus
suşları ise 25 °C’de 48 saat süreyle etüvde (Nüve EN 500) inkübe edilmiştir. Süre sonunda besiyeri
üzerinde oluşan inhibisyon zonları var yok olarak gözlenerek değerlendirilmiştir.
Oyun Hamurlarının Bakteriyal Kirliliğinin Kontrolü: Yukarıda bahsedildiği şekilde elde
edilen oyun hamurları belli sayıda çocuğa verilerek sınıf ortamında en az 45-50 dakika süre ile oyun
oynaması sağlandıktan sonra bu hamurlardan alınan parçalar steril tüpler içinde labarotuvara
götürülmüştür. Daha sonra bu hamurların her birinin üzerine steril 10 ml. saf su dökülerek iyice
çalkalanmıştır. Elde edilen çözeltiden steril swaplarla alınarak Muller Hinton Agar üzerine yayma
ekim yapılmıştır. Bakteri suşları 37°C’de 24 saat süreyle, aynı şekilde hazırlanan fungus suşları ise
25°C’de 48 saat süreyle etüvde (Nüve EN 500) inkübe edilmiştir.
BULGULAR
Hamur yapımında kullanılan bitkisel boya ve propolis karışımının uygulandığı antimikrobiyal
deney sonucunda bu karışımın bazı patojen E. Coli, P. Vulgaris, A. Niger, Y. Enterocoliey, K.
Preumonte, M. Luteus, B.Subtilus, S.Murinus, S. Aureus, P. Aeroginosa bakterilerinde büyük çaplı zon
oluşturduğu gözlenmiştir. Ayrıca bu karışımla elde edilen hamurların anasınıfındaki çocuklara
oynatılması sonucunda oyun hamurlarından alınan numunelerinde yapılan ekimlerinde, petri kabına
konulan propolis katkılı oyun hamurlarında üreme gözlemlenmediği, bakteri ve mantar numunelerine
rastlanmadığı görülmüştür.
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Birçok farklı biyolojik ve farmakolojik özellikler gösteren propolisin çocukların oynadığı
oyun hamurlarının içinde olumlu etkileri gözlemlenmiştir.

E. Coli, P. Vulgaris, A. Niger, Y.

Enterocoliey, K. Preumonte, M. Luteus, B.Subtilus, S.Murinus, S. Aureus, P. Aeroginosa ve el
üzerindeki mikroorganizmalarda hiçbir üreme gözlemlenmemesi gerek boya, gerek katkı maddeleri
olsun sentetik kimyasalların yerine alternatif, doğal bir ürün olan propolisin kullanılmasının olumlu
sonuçlarını ortaya çıkarmıştır.
TARTIŞMA VE SONUÇ
Mevcut propolis, arıların kovan deliklerini kapatmak, mikrobiyal dengeyi kontrol altına almak
için üretmiş oldukları propolistir. Ancak, propolis üretici ülkelerine bakıldığında, propolis üretimini
arttırmaya yönelik çeşitli tuzak modelleri geliştirilmiştir. Türkiye’de, arıcıların üretmiş oldukları
propolisi pazarlama ağının yeterli düzeyde bulunmaması ve ekonomik değerinin tam olarak
anlaşılamaması gibi nedenlerden dolayı üretim yapılamamaktadır. Hatta var olan propolis bile ne işe
yaradığı bilinmediğinden dolayı atılmaktadır. Türkiye’deki arıcıların propolisi bir geçim kaynağı
olarak görmemesi ve özel sektörü de mali olarak yeterince tatmin etmemesi gibi nedenler propolis
üretiminin yaygınlaşmasının önündeki en büyük engeller olarak görülmektedir. Diğer yandan Türkiye,
arıcılık için uygun iklim ve bitki örtüsüne sahip olmasına rağmen, propolisle ilgili çalışmalar yok
denecek kadar azdır. Propolisin işlem görmeden, kovandan alındığı gibi gelişigüzel kullanılması ya da
bilimsel olmayan ortamlarda işlem görmüş gibi pazarlanması, canlı organizmada fayda yerine zarar
oluşturabilmektedir. Propolisin bugüne kadar göstermiş olduğu alerjik reaksiyonlar ve deri döküntüleri
dışında herhangi bir bulguya rastlanılmamıştır. Ancak, arıların yeterli reçine bulamadıkları dönemde
asfalt (zift) ve boya gibi materyallerden özüt topladığı düşünülürse risk her zaman vardır ve çalışmalar
kontrollü bir şekilde yapılmalıdır (Silici, 2003).
Ne yazık ki, Türkiye’deki propolis üretiminde, diğer ülkelerde olduğu gibi sistemli bir üretim
modelinden, pazarlama ve araştıma-geliştirme ağının varlığından söz edilmesi şu an için olanaklı
değildir. Propolis üretimine dayalı özel bir çaba görülmemektedir. Bu nedenle, propolisin var olan
mevcut değerinin ortaya konulması ve yararlanılabileceği sektörlere tanıtılması konularına önem ve
öncelik verilmesi gerektiği düşünülmektedir.
Sonuç olarak, çocuklar için sunulan tüm materyallerde birinci öncelik onların sağlığı ve
güvenliği konusu olmalıdır. Materyallerde; CE işareti, üretici firma, ithalatçı firma, materyalin tabi
tutulduğu test vb. detay bilgileri olmadan ve bu bilgiler kontrol edilmeden ürün satın alınmamalı ve
çocuklara kullandırılmamalıdır. Araştırma sonucunda arı yan ürünü olan propolisin oyun hamurlarında
bakteri üremesini engelleyen bir özellikte ve çocuklar için güvenli bir ürün olarak kullanılabileceği
ortaya konulmuştur. Ortaya çıkan bu sonuç doğrultusunda, çocuklara sunulan bütün materyallerin

774

X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Nevşehir / 2018

mümkün olduğunca doğal malzemelerden üretilmesine özen gösterilmesine hatta bu konunun bir
devlet politikası olarak ele alınmasının gerekliliğine kanaat getirilmiştir.
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ÖZET
Bu çalışmada, öğretmenlerin öz denetim unsurlarının neler olduğunun tespit edilmesi amaçlanmıştır.
Araştırmada öğretmenlerin öz denetim unsurlarının tespit edilmesi gerektiğinden öncelikle nitel
araştırma yöntemlerinden doküman (belge) incelemesi deseni kullanılmıştır. Bu çalışma temel olarak iki
aşamadan oluşmaktadır. Araştırmanın ilk aşamasında öz denetim unsurlarını saptamaya yönelik inceleme
yapılmıştır. Araştırmanın ikinci aşamasında, öğretmenlerin öz denetim unsurlarını saptamaya yönelik olarak
Temel Eğitime Destek Projesinin ‘Öğretmen Eğitimi’ bileşeni kapsamında Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme
Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde hazırlanan 2006 ve 2017 yılına ait Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri
incelenmiştir.
Araştırmanın sonucunda dürtüleri kontrol etme, duyguları kontrol etme, hedef izleme, öz değerlendirme,
öz izleme, öz pekiştirme, inhibisyon, benmerkezcilikten uzaklaşma, bilinçli davranışlar, davranışları kontrol
etme, öfke yönetimi, düşünceleri kontrol etme, risk alma, aktarma (manevra), güvenilir olmak, kendine güvenme
(öz güven), onarıcılık, övünmekten kaçınma, öz disiplin, öz eleştiri, öz yeterlik, sağlıklı beslenme, sosyalleşme,
yaşantısallık, yenileyicilik olmak üzere yirmi beş adet öz denetim unsuru tespit edilmiştir.
Ayrıca 2006 yılı Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri kapsamındaki alt yeterliklere yönelik
performans göstergelerinde hedef izleme, bilinçli davranışlar, sosyalleşme, benmerkezcilikten uzaklaşma,
düşünceleri kontrol etme, onarıcılık, öz yeterlik, kendine güvenme, davranışları kontrol etme, öz izleme, öz
değerlendirme, öz pekiştirme, yenileyicilik, öz eleştiri, öz disiplin, sağlıklı beslenme, güvenilir olmak,
yaşantısallık ve aktarma öz denetim unsurları saptanmıştır. 2017 yılı Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri
kapsamındaki yeterliklere yönelik, yeterlik göstergelerinde ise hedef izleme, bilinçli davranışlar, aktarma,
sosyalleşme, benmerkezcilikten uzaklaşma, yaşantısallık, davranışları kontrol etme, öfke yönetimi, duyguları
kontrol etme, düşünceleri kontrol etme, yenileyicilik, kendine güvenme, öz yeterlik, öz değerlendirme ve sağlıklı
beslenme öz denetim unsurları saptanmıştır.
Anahtar kelimeler: öz denetim, öğretmenler, doküman incelemesi
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GİRİŞ
Günümüzde uygulanan çeşitli denetim yöntemlerinin yanında uygulanan bir yöntem olan öz
denetim, bireyin kendini sürecin başında, esnasında kontrol etmesiyle ve sonucunda ise değerlendirme
yaparak geliştirmesini kapsayan bir süreçtir. Öz denetim kavramının tam olarak anlaşılabilmesi için öz
kavramının açıklanması gerekmektedir. Türk Dil Kurum (TDK) (2006) Öz’ü, “bir kimsenin benliği,
kendi manevi varlığı, iç, nefis ve derun” olarak tanımlamaktadır. Öz(Self) kavramı, hem sosyal bir
sonuç hem de sosyal bir güç olup,

bireyin kendisi hakkındaki inançları ve düşünceleri olarak

tanımlanabilir (Erman, 2005). Bhugra ve Bhui (2002)’e göre, öz kavramı, bireylerin fenomenal
alanlarının bileşiminin anahtarı olan öznel bir fenomendir. Öz kavramı, bireyin ne olduğu,
başkalarının bireyi nasıl gördüğü ve bireyin kendisini nasıl gördüğünü kapsayan sosyal etkileşimden
doğan sosyal bir üründür, sosyal deneyimler tarafından daimi olarak etkilenmektedir ve dolayısıyla
bireylerin duygularını, hislerini ve davranışlarını etkilemektedir (Bhugra ve Bhui, 2002). Öz ile ilişkili
batı literatüründe var olan‘self-control’ kavramı, Türkçe’de öz denetim olarak ifade edilmekte ve
kişinin kendi kendini kontrol etmesini kapsamaktadır. Oysaki öz olarak tanımlananın, benliği kontrol
etmesi olarak ifade edilmelidir. Çünkü öz, benliğe eşit değildir. Mistik bir boyutu da olan öz kavramı,
sinirbilim, felsefe, psikoloji ve evrimsel biyolojinin de üzerinde çalıştığı bir kavramdır. Bu sebeple
özün beynimiz, bedenimiz, ruhumuz ve varoluşumuzla ilgili bilinmezliklerle dolu olduğu ifade
edilebilir.
Bu bakış açısıyla düşünüldüğünde öz denetim, bireylerin güçlü tepkilerini (davranışsal
eğilimler, duygular ya da motivasyon gibi) hükümsüz kılma ya da etkisiz hale getirmeye yönelik
gerçekleştirdikleri davranışlar için kullanılan bir ifadedir. Bu kavram, bireyin kendini, duygu ve
düşüncelerini yönetmesi, bireyin bir hedef belirlemesi ve bu hedefe doğru kendini harekete geçirmesi
olarak da ifade edilebilir. Birey belirlediği hedefe doğru harekete geçerken dış etkenlerden bağımsız
kalmayı, his, dürtü ve isteklerini kontrol edebilmeyi, aksiliklere rağmen yoluna devam etme iradesini
gösterebilmelidir. Öz denetim, çok yönlü bir süreçtir. Bu süreçte birey, kendi ruh halini
düzenleyebilmekte hatta iç kontrollü disiplin sağlayabilmektedir. Birey bu süreç içerisinde bazı
kuralları benimseyebilmekte ve dışarıdan herhangi bir uyarıya gerek kalmadan kurallara
uyabilmektedir. Bireyin kuralları kendi kendine uygulayabilmesi, olumlu ve olumsuz duygularını
yönlendirebilmesi, iradeli davranışlar gösterebilmesi öz denetim becerisinin yüksek olduğunu
göstermektedir (Durmuş A., Ekşi H., Durmuş H., Otrar M., Karatekin N. ve Koç P., 2005). Bu bilgiler
göz önüne alınarak, öz denetimin arzu, dürtü, hırs, kibir, öfke, kıskançlık gibi bireyin özünü
anlamasını engelleyecek duygulardan kurtularak erdemli bir insana dönüşme süreci olduğu
söylenebilir. İnsanların çoğu belirli bir düzeyde öz denetime sahiptir, bu bağlamda, bireyler öz
denetim konusunda farklılık gösterebilir. Öz denetim kavramının bireysel farklılıklar içerdiğini
düşündüğümüzde, mevcut durumun baskısı, önceki öğrenmeler, alışkanlıklar ya da fizyolojik süreçler
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sonucunda oluşan tepkilerin önemli olduğu göz önüne çıkmaktadır. (McCullough ve Willoughby,
2009). Öz denetim, kişinin kendisi ile dünya arasında daha iyi, daha ideal bir uyuma sahip olabilmesi
için kendini değiştirme, uyarlama ve kendi davranışları üzerinde kontrol sergileme kapasitesidir
(Duyan, Güldal ve Gelbal, 2012). Bireyin kendisini değiştirmesi yolunda öncelikle içsel tepkilerinden
kaçınma, bu tür tepkileri engelleyebilme ve bastırabilme becerisini göstermesi gerekmektedir
(Tangney, Baumeister ve Boone, 2004). Öz denetim becerisi yüksek kişilerin, öz denetim becerisi
düşük bireylerle kıyaslandığında; akademik olarak daha iyi oldukları, daha sağlıklı beslendikleri,
psikolojik olarak daha sağlıklı oldukları, insan ilişkilerinde daha istikrarlı ve etkili oldukları, daha az
duygusal problemlere sahip oldukları ve öfke kontrolünde daha iyi oldukları tespit edilmiştir
(Baumeister, 2002). Bu bilgiler ışığında, toplumların kilit taşı olan eğitim- öğretim sürecinde, öğrenci
yetiştirecek bireylerin yeterliliklerden biri olarak öz denetim becerisinin yüksek olması aranmalıdır.
Öz denetim becerisi yüksek bireyler, sağlıklı, dingin, hoşgörülü, azimli, risk alabilen, kendini
eleştirebilen, öfkesini, duygularını, düşüncelerini kontrol edebilen kişilerdir. Bu özelliklere sahip
öğretmenler, eğitimin niteliğine olumlu katkıda bulunacaktır. Öğretmenlerin öz denetim unsurlarını
tespit etmek amacıyla ‘Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri’ kullanılmıştır.
2006 ve 2017 yılında yayımlanmış olan iki adet farklı ÖMGY bulunmaktadır. 2006 ve 2017
yılında yayımlanmış olan ÖMGY, TEDP kapsamında yapılmıştır. Temel Eğitime Destek Projesi,
Avrupa Birliği Komisyonu ile Hükümetimiz arasında 8 Şubat 2000 tarihinde imzalanan Finansman
Anlaşmasıyla yürürlüğe girmiştir. Proje faaliyetlerine 2002 yılı Eylül ayında başlanılmıştır. TEDP;
Öğretmen Eğitimi, Eğitimin Kalitesi, Yönetim ve Organizasyon, Yaygın Eğitim ve İletişim olmak
üzere beş bileşenden oluşmaktadır. Temel Eğitime Destek Projesi bileşenlerinden birisi de “öğretmen
eğitimi” olması nedeniyle “öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri” konusunda 2004 yılında yeniden
bir çalışma başlatılmış ve 17 Nisan 2006 tarih ve 1870 sayılı Bakanlık oluru ile yeterlikler son halini
almıştır.
2006 yılında yayımlanmış olan ÖMGY’ nin ardından sahadan elde edilen geri bildirimler ve
eğitim alanındaki gelişmeler ışığında ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar çerçevesinde; MEB 2017
yılında“Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri”ni güncellemiştir. Yeterlik alanlarını altıdan üçe
düşürerek, “Mesleki Bilgi”, “Mesleki Beceri” ve “Tutum ve Değerler” olmak üzere 3 yeterlik alanı ile
bunların altında yer alan 11 alt yeterlik ve bu yeterliklere ilişkin 65 göstergeden oluşan yeni bir
doküman hazırlamıştır. 2017 yılında yayımlanan Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri Ek 2’de
gösterilmiştir.

Bu

güncelleme

sonucu

ortaya

çıkan

yeterlikler

öğretmenlerin

performans

değerlendirmesinde kullanılmak üzere fonksiyonel hale getirilmiştir.
Öz denetim unsurları ile ‘Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri’ kapsamında belirlenen
unsurlar benzer özellikler içermektedir. Eğitim-öğretim faaliyetini gerçekleştirecek bireylerin, kendini
kontrol etme becerisi yüksek bireyler olması eğitimin kalitesine katkı sağlayacaktır. Bu araştırma
778

X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Nevşehir / 2018

öğretmenlik mesleğine yönelik yeterlikleri belirlemede literatüre katkı sağlayacaktır. Öz denetim ile
ilgili çalışmalar incelendiğinde, sağlık, bağımlılık, biyoloji, sinirbilim, spor, psikoloji ve sosyoloji gibi
alanlarda yoğunlaştığı görülmektedir. Ayrıca yönetim alanında da kişinin kendini tanımasına yönelik
yapılan çalışmalar karşımıza çıkmaktadır. Eğitim alanında öğretmenlerin öz denetimine yönelik
yapılan çalışmaların sınırlı sayıda olması bu çalışmayı önemli hale getiren diğer bir unsurdur. Bu
çalışmanın amacı ise, öğretmenlerin öz denetim unsurlarının neler olduğu tespit etmektir.
Problem Durumu
Öğretmenlerin öz denetim unsurları nelerdir?
Alt Problemler
1. Öz denetim unsurları nelerdir?
2. Öğretmenlerin öz denetim unsurları nelerdir?
YÖNTEM
Öğretmenlerin öz denetim unsurlarını belirlemek amacıyla yapılan bu çalışmada nitel
araştırma desenlerinden doküman incelemesi kullanılmıştır. Doküman analizi nitel araştırmalarda
doğrudan gözlenemeyen ve görüşmenin mümkün olmadığı durumlarda veya araştırmanın geçerliliğini
artırmak amacıyla diğer yöntemlerin yanında araştırmaya dahil edilebilir (Yıldırım ve Şimşek, 2013).
Daha çok tarihçilerin, antropologların ve dil bilimcilerin kullandığı bir yöntem olan doküman analizi,
araştırılması hedeflenen olgu veya olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin incelenmesini
kapsamaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2013). Doküman analizi, kolay ulaşılamayacak kişi ve kurumlara
erişebilme kolaylığı sağlamakta, katılımcı tepkiselliği sorunun olmamakta, geniş bir zaman dilimine
dayalı analiz sağlamakta, geniş bir örneklem oluşturmakta, bireysellik ve özgünlük sağlamakta, daha
düşük maliyette araştırma imkanı sunmakta, alanında uzman kişiler tarafından yazılan dokümanlar
nitelikli veri kaynağı olmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2013).
Bu araştırma temel olarak iki aşamadan oluşturulmuştur. Her bir araştırma problemi bir önceki
problemle ilişkili olduğundan araştırmanın bir aşması olarak değerlendirilmiş ve bu şekilde
yapılandırılmıştır. Araştırmanın amacı ve alt amaçları doğrultusunda iki aşamalı bir çalışma
gerçekleştirilmiştir: Birinci aşamada, öz ve öz denetime yönelik alan yazın taraması yapılmıştır. Öz
denetim literatürü ile ilgili alan yazın incelenerek elde edilen kaynaklar ham veri olarak ele alınmıştır.
Literatür taraması sonucunda makale, tez, akademik kitaplar yanında Tablo 1’de yer alan on altı adet
öz denetim ölçeği saptanmıştır. Ölçeklerin seçiminde, psikoloji literatüründe öz ve öz denetime dair
çalışmaların başlangıç dönemi olan 1956 yılından 2015 yılına kadar geliştirilmesi ve en yaygın
kullanılması esas alınmıştır. Öz denetim ölçekleri içerik analizi ile incelenirken, ölçeği geliştiren
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araştırmacıların belirlemiş olduğu boyutlar temel alınarak öz denetim unsurları saptanmış ve eylemsel
tanımları yapılmıştır.
Araştırmanın ikinci aşamasında, Temel Eğitime Destek Projesinin ‘Öğretmen Eğitimi’ bileşeni
kapsamında Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde 2006 yılında
hazırlanan Ek 1’de de görüldüğü üzere “Kişisel ve Mesleki Değerler”, “Öğrenciyi Tanıma”, “Öğrenme
ve Öğretme Süreci”, “Öğrenmeyi, Gelişimi İzleme ve Değerlendirme”, “Okul, Aile ve Toplum
İlişkileri”, “Program ve İçerik Bilgisi” olmak üzere altı ana yeterlilik alanı ile otuz bir alt yeterlik
alanından ve iki yüz otuz üç performans göstergesinden oluşan Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri
betimsel analiz kullanılarak incelenmiş ve öğretmenlerin öz denetim unsurları tespit edilmiştir. Ayrıca
MEB 2017 yılında“Mesleki Bilgi”, “Mesleki Beceri” ve “Tutum ve Değerler” olmak üzere 3 yeterlilik
alanı ile bunların altında yer alan 11 alt yeterlik ve bu yeterliklere ilişkin 65 göstergeden oluşan
“Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri”ni güncellemiştir. Araştırmanın ikinci kısmında, 2017
yılında yayımlanan Ek 2’de gösterilen Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri de betimsel analiz
kullanılarak incelenmiş ve öğretmenlerin öz denetim unsurları güncellenmiştir.
Tablo 1 Öz Denetim Ölçekleri
Ölçek Adı

Yazar

Yıl

‘The Self-Control and Self-Management Scale’

Peter G. Mezo
Lynn P. Rehm
Sander J. Kornblith
Michael W. O’Hara
Danuta M. Lamparski
Joan M. Romano
Janice I. Volkin
Elaine M. Heiby
Michael Rosenbaum
J. E. Brandon
J. Oescher
J. M. Loftin

2005

Madde
Sayısı
16

1981

40

1982
1980

30
36

1991

16

‘LifestyleApproaches Inventory’

Robert L. Williams
Carol A. Moore
Timothy J. Pettibone
Sandra P. Thomas

1992

16

‘TheCognitive Self Management Test’

Stephanie S. Rude

1986

26

‘Brief Self Control Scale Türkçe Versiyonu’

Melike Nebioğlu
Numan Konuk
Sırrı Akbaba
Yüksel Eroğlu

2012

13

‘Brief Self Control Scale’

June P. Tangney
Roy F. Baumeister
AngieLuzioBoone

2004

13

‘Self-Control Questionnaire’

‘TheHeiby Self ReinforcementQuestionnaire’
‘Rosenbaum Self Control Schedule’
‘Self Control Questionnaire’
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‘Grasmick’s Self Control Scale’

Bruce J. Arneklev
Harold G. Grasmick
Charles R. Title
Robert J. Bursik

1993

24

‘Habitual Self Control Scale’

Kerstin E. E. Schroder
C. L. Ollis
Sydney HenareDavies

2013

14

‘Self Control Scale AS-36’

Edward Necka

2015

36

‘Attitudinal Self Control Scale’

WhitneyDeCamp

2015

24

California Personality Inventory (CPI)

Harrison Gough

1956

468

‘The Self Control Behaviour Inventory’

Fagen S. A.
Logan N. J.
Stevens D. J.

1975

???

‘Dispositional Self Control Scale’

DanitEin-Gar
LilachSagiv

2014

15

Araştırmada elde edilen verileri analiz etmek için hem içerik analizinden hem de betimsel
analizden yararlanılmıştır.
BULGULAR
Araştırmanın birinci aşamasında, birinci alt probleme yönelik olarak, öz denetim unsurlarını
belirlemek amacıyla Tablo 1’de yer alan ölçeklerin tamamı incelenmiştir. Tablo 1’de yer alan ‘The
Self-Control and Self-Management Scale’, ‘Self-Control Questionnaire’, ‘Lifestyle Approaches
Inventory’ ve ‘The Cognitive Self Management Test’ olmak üzere dört ölçekte bulunan öz denetim
unsurlarının birebir örtüştüğü tespit edilmiştir. Aynı tabloda bulunan diğer on iki ölçekte ise, örtüşen
öz denetim unsurları bulunmakla birlikte farklı unsurlar da tespit edilmiştir. Farklı unsurların tespit
edilmesinde, ölçeklerin geliştirilme amaçlarının farklı olması etkili olmuştur. Ölçeklerin geliştirilme
amaçları arasında karaktere; davranışlara; alışkanlıklara; yaşam şekline; tutumlara; öz pekiştirmeye;
anlama, kavrama ve öğrenmeye yönelik tespitlerde bulunmak yer almıştır. Tablo 1’deki ölçeklerin
incelenmesi sonucunda dürtüleri kontrol etme, duyguları kontrol etme, hedef izleme, öz
değerlendirme, öz izleme, öz pekiştirme, inhibisyon, benmerkezcilikten uzaklaşma, bilinçli davranışlar,
davranışları kontrol etme, öfke yönetimi, düşünceleri kontrol etme, risk alma, aktarma (manevra),
güvenilir olmak, kendine güvenme (öz güven), onarıcılık, övünmekten kaçınma, öz disiplin, öz eleştiri,
öz yeterlik, sağlıklı beslenme, sosyalleşme, yaşantısallık, yenileyicilik olmak üzere yirmi beş adet öz
denetim unsuru tespit edilmiştir. Bu bilgiler doğrultusunda öğretmenlerin öz denetim unsurları
belirlenmiştir.
Araştırmanın ikinci aşamasında, ikinci alt probleme yönelik olarak; öğretmenlerin özdenetim
unsurlarını belirlemek amacıyla MEB tarafından hazırlanmış olan ÖMGY kullanılmıştır. 2006 yılı
ÖMGY kapsamındaki alt yeterliklere yönelik performans göstergelerinde hedef izleme, bilinçli
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davranışlar, sosyalleşme, benmerkezcilikten uzaklaşma, düşünceleri kontrol etme, onarıcılık, öz
yeterlik, kendine güvenme, davranışları kontrol etme, öz izleme, öz değerlendirme, öz pekiştirme,
yenileyicilik, öz eleştiri, öz disiplin, sağlıklı beslenme, güvenilir olmak, yaşantısallık ve aktarma öz
denetim unsurları saptanmıştır.
2017 yılı ÖMGY kapsamındaki yeterliklere yönelik yeterlik göstergelerinde ise hedef izleme,
bilinçli davranışlar, aktarma, sosyalleşme, benmerkezcilikten uzaklaşma, yaşantısallık, davranışları
kontrol etme, öfke yönetimi, duyguları kontrol etme, düşünceleri kontrol etme, yenileyicilik, kendine
güvenme, öz yeterlik, öz değerlendirme ve sağlıklı beslenme öz denetim unsurları saptanmıştır.
SONUÇ
Öz, günümüzde hala anlaşılmaya çalışılan devam eden ve insanın ne olduğuna yönelik tanım
oluşturma sürecinde önemli olan bir kavramdır. Bu nedenle biyoloji, sosyoloji, psikoloji, teoloji gibi
alanlar, öz kavramını tanımlamak için çalışmalar yapmaktadır. Bu araştırmalar sonucunda, özü
niteleyen öz yeterlik, öz disiplin, öz değerlendirme gibi çeşitli kavramlar ortaya çıkmıştır. Bu
araştırmada da bazılarının yer aldığı bu kavramlar, insanın kendisini tanımaya yönelik bir yol
oluşturmasını sağlamaktadır. İnsanın kendisini tanıması sürecinde, öz farkındalık sürecinin yüksek
olması ve hatta öz bilinçlilik düzeyine ulaşması beklenmektedir. Bireyin öz bilinçlilik düzeyine
ulaşabilmesi için öz denetim becerilerinin yüksek olması gerekmektedir. Araştırmada yer alan öz
denetim ifadesi, yabancı kaynaklarda ‘self control’ olarak ifade edilmektedir. ‘Self control’, öz kontrol
ve öz düzenleme kavramları olarak da literatürde yer almıştır. Franzoi (2009) ‘self control’ü, öz
düzenleme yolları olarak tanımlamaktadır. Ayrıca öz kontrol, ‘self control’ aşamalarından biri olarak
da ifade edilmektedir (Zimmerman, 2000). Bu bilgiler doğrultusunda, ‘Eğitim Yönetimi ve Denetimi’
alanında hazırlanan bu çalışmada öz denetim ifadesi tercih edilmiştir. Öz denetim becerilerinin
ölçülebilmesi için çeşitli ölçekler geliştirilmiştir. Tablo 1’de yer alan öz denetim ölçekleri göz önünde
bulunularak öz denetim unsurları saptanmıştır. Bu ölçeklerden bazıları karaktere; davranışlara;
alışkanlıklara; yaşam şekline; tutumlara; öz pekiştirmeye; anlama, kavrama ve öğrenmeye yönelik
tespitlerde bulunmayı da hedeflemiştir. Bu durum, Tablo 1’de yer alan dört ölçekteki unsurların
birebir örtüşmesine rağmen diğer ölçeklerde farklı unsurların tespit edilmesine sebep olmuştur. Tespit
edilen unsurlar eylemsel olarak ifade edildiğinde ise, birbiriyle iç içe geçen tanımlara sahip olduğu
saptanmıştır. Bireyin kendisine yönelik algısının davranış olarak ifade edilmesinin bu duruma sebep
olduğu düşünülmektedir. Ayrıca öz ve öz denetime yönelik yapılacak çalışmalar ışığında, öz denetim
unsurlarına yenilerinin eklenmesinin gerekli olacağı öngörülmektedir.
Tespit öz denetim unsurları ışığında, öğretmenlerin öz denetim unsurları saptanmıştır. Bu
amaçla 2006 ve 2017 yılında MEB tarafından yayımlanmış olan ÖMGY dokümanı incelenmiştir. 2006
yılına ait ÖMGY kapsamında bulunan alt yeterliklere yönelik performans göstergelerinde hedef
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izleme, bilinçli davranışlar, sosyalleşme, benmerkezcilikten uzaklaşma, düşünceleri kontrol etme,
onarıcılık, öz yeterlik, kendine güvenme, davranışları kontrol etme, öz izleme, öz değerlendirme, öz
pekiştirme, yenileyicilik, öz eleştiri, öz disiplin, sağlıklı beslenme, güvenilir olmak, yaşantısallık ve
aktarma olmak üzere on dokuz öz denetim unsuru saptanmıştır. 2006 ÖMGY’de on dokuz öz denetim
unsurunun mevcut olduğu tespit edilmiştir. ÖMGY kapsamında bulunan performans göstergelerinin,
öğretmenlik mesleğine yönelik teknik unsurlar içeren eylemsel ifadelerden oluşmasının bu duruma
sebep olduğu düşünülmektedir. Ayrıca bu ÖMGY kapsamında bulunan ‘C. Öğretme ve Öğrenme
Süreci’ yeterliğine yönelik ‘C7. Davranış Yönetimi’ alt yeterliğine ait ‘C7.9. Öğrencilerin özdenetim
becerilerini geliştirmesine rehberlik eder.’ performans göstergesinde öz denetim kavramı yer
almaktadır. Fakat ÖMGY kapsamında, bu kavrama yönelik bir tanım ile karşılaşılmamıştır. Bu
sebeple araştırma kapsamında tanımlanmış olan öz denetim ile ÖMGY kapsamında yer alan
özdenetim ifadesinin karşılaştırılması mümkün olmamıştır. Bunun yanı sıra 2006 yılına ait ÖMGY
kapsamında ‘Öz Değerlendirme Yapma’ ve ‘Zaman Yönetimi’ alt yeterlik alanları mevcuttur. Öz
denetim unsurlarından biri olan öz değerlendirme kavramına, bu yıla ait ÖMGY’de kapsamlı bir
biçimde yer verildiği görülmektedir. Bununla birlikte, bir diğer öz denetim unsuru olan hedef izleme
ile ‘Zaman Yönetimi’ alt yeterliği arasında bir bağ olduğu düşünülmektedir. Hedef izleme, bireyin
kendi niyetlerini ve hedeflerini hatırlaması, zamanlamaları ve yükümlülükleri yerine getirmesi ve
ayrıca planların uygulanmasını gerçekçi bir şekilde planlaması ve kontrol etmesi olarak
tanımlanmaktadır (Necka, 2015). ÖMGY kapsamında bulunan ‘Zaman Yönetimi’ alt yeterliği ise ders
öğretim planına yönelik zaman yönetimi ile ilgili performans göstergelerinden oluşmaktadır. Bu
bilgiler doğrultusunda, 2006 yılında yayımlanan ÖMGY’nin öz denetim açısından kapsamlı bir
doküman olduğu söylenebilir.
2017 yılına ait ÖMGY kapsamında ‘Mesleki Bilgi’, ‘Mesleki Beceri’ ve ‘Tutum ve Değerler’
olmak üzere üç yeterlik mevcuttur. Bu yeterliklere yönelik yeterlik göstergelerinde hedef izleme,
bilinçli davranışlar, aktarma, sosyalleşme, benmerkezcilikten uzaklaşma, yaşantısallık, davranışları
kontrol etme, öfke yönetimi, duyguları kontrol etme, düşünceleri kontrol etme, yenileyicilik, kendine
güvenme, öz yeterlik, öz değerlendirme ve sağlıklı beslenme olmak üzere on beş öz denetim unsuru
saptanmıştır. Bu ÖMGY kapsamında bulunan yeterlik göstergelerinde mevcut olan öz denetim
unsurları, 2006 yılına ait ÖMGY kapsamında bulunan performans göstergelerinde mevcut olan öz
denetim unsurlarından daha azdır. Bu sebeple 2017 yılında yayımlanan ÖMGY’nin öğretmenlik
mesleği ile ilgili teknik unsurları daha fazla içerdiği ifade edilebilir. Ayrıca 2006 yılına ait ÖMGY
kapsamında bulunan tanımlar ile 2017 yılına ait ÖMGY kapsamında bulunan tanımların farklı olduğu
tespit edilmiştir. 2006 yılına ait ÖMGY, ana yeterlik, bunlara bağlı alt yeterlikler ve alt yeterliklere
yönelik performans göstergelerinden oluşmaktadır. 2017 yılına ait ÖMGY ise, yeterlik alanları, bu
yeterlik alanlarına yönelik yeterlikler ve yeterliklerin bilgi, beceri, tutum ve davranış olarak ifade
edilmesini sağlayan yeterlik göstergelerinden oluşmaktadır. Bu tanım farklılığı, performansa yönelik
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ifade edilen unsurlarda farklılığa sebep olmuştur. Bu bilgiler ile birlikte 2006 ve 2017 ÖMGY
kapsamında bulunan göstergelerde hedef izleme öz denetim unsuru yüz otuz dört kez,
benmerkezcilikten uzaklaşma unsuru altmış beş kez ve sosyalleşme unsuru elli dokuz kez olmak üzere
en çok tekrar eden unsurlar olarak saptanmıştır. Dolayısıyla 2006 ve 2017 yılı ÖMGY kapsamında
bulunan göstergelerin, plan yaparak yükümlülüklerini yerine getirmeye, diğer bireylere önem vermeye
ve insanlar ile etkili iletişim kurmaya yönelik maddeleri ön planda tuttuğu ifade edilebilir.
Öneriler
Araştırmacının sonuç ve bulgularına dayalı olarak eğitimciler, eğitim yöneticileri, eğitim
planlamacıları ve araştırmacılar için öneriler getirilmiştir.
Eğitimciler İçin Öneriler
1.Öz denetim unsurları, bireyin kendini tanımasına imkân vermektedir. Öz denetim becerisi
yüksek bir bireyin, öz farkındalığı da yüksek olacaktır. Eğitimcilerin, öz farkındalıklarını tespit
edebilmek ve öz değerlendirme yapabilmek için araştırma kapsamında tespit edilen öz denetim
unsurları kullanabilir.
2.Öz denetim unsurları, iyi bir insanda bulunması gereken özelliklerden oluşmaktadır. Öğrenci
yetiştirmekte olan eğitimciler, tespit edilen öz denetim unsurları aracılığıyla öğretim yöntem ve
tekniklerinde düzenleme yapabilir.
Eğitim Yöneticileri İçin Öneriler
1.Günümüz eğitim-öğretim programlarının felsefesine yönelik eleştiriler mevcuttur. Yaratıcı,
sorgulayan, araştıran, kendini geliştiren iyi bir insan yetiştirmek için tespit edilen öz denetim unsurları
eğitim-öğretim programlarına yansıtılabilir.
2.Her öğretmende bulunması gerektiği ifade edilen ve MEB tarafından hazırlanmış olan 2006
ve 2017 ‘Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri’, öz denetim unsurları açısından tekrar gözden
geçirilerek güncellenebilir.
3.Öz denetim unsurları ve ÖMGY kapsamında tespit edilen öz denetim unsurları
doğrultusunda Yükseköğretimde Öğretmen Yetiştirme programları ve politikaları güncellenebilir.
4.MEB tarafından 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na dayandırılarak hazırlanmış olan
ve eğitimde değerlerin aktarımını kapsayan ‘Değerler Eğitimi Yönergesi’, öz denetim unsurları
doğrultusunda güncellenebilir.
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5.Öz denetim unsurları, bireyin öz farkındalık düzeyini ölçmek için kullanılabilir. Araştırma
kapsamında öz denetim unsurları eylemsel olarak da ifade edilmiştir. Eğitim yöneticileri, kendilerine
yönelik farkındalığını tespit etmek için bu unsurları kullanabilirler.
6.Eğitim yöneticileri ve denetçileri, eğitim iş görenlerinin denetlenmesi noktasında araştırma
kapsamında tespit edilmiş olan öz denetim unsurlarını kullanabilir.
Eğitim Araştırmacıları İçin Öneriler
1.Öz denetim becerilerinin tespit edilmesi için çeşitli ölçekler mevcuttur. Türkiye’de
kaleme alınan ölçekler ise çeşitli ölçeklerin çevrilmesi yoluyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada tespit
edilen öz denetim unsurları aracılığıyla ülkenin kültür unsurlarının da göz önünde bulundurulmasına
olanak tanıyan bir ölçek geliştirilebilir.
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ÖZET
Öğrencilerin özelliklerine uygun olarak eğitim olanaklarından olabilecek en üst düzeyde
yararlanmalarını sağlamak, okulların en önemli işlevlerinden biridir. Bu işlevin gerçekleşebilmesinin
koşullarından biri okula devamın sağlanmasıdır. Öğrencilerin öğrenmeye hazır bir biçimde okullarına devam
edebilmeleri için onların öncelikle önkoşul niteliğindeki gereksinimlerinin karşılanması gerekir. Öğrenme için
ayrılan süre içerisinde öğrencinin bulunmadığı bir öğretim etkinliği, onun gerçekleştireceği öğrenme
yaşantılarının eksik olmasına neden olmaktadır. Bu duruma etki eden en önemli neden ise “devamsızlıktır”. Okul
yönetiminin boyutlarından “öğrenci hizmetleri” kapsamında yönetimi en çok uğraştıran işlerden biri öğrenci
devamının izlenmesidir. Alan yazında öğrenci devamsızlıkları, istenmeyen davranışlar içerisinde ele
alınmaktadır. Öğrenci devamsızlıklarının önlenebilmesi için öncelikle devamsızlık nedenlerinin belirlenmesi
gerekmektedir. Bu araştırmada devamsızlık nedenleri öğrenciyi etkileyebilecek çeşitli değişkenler açısından çok
yönlü bir bakış açısıyla ele alınmıştır. Bu çalışma Bilim Sanat Merkezi’ne kayıtlı öğrencilerin hangi nedenlerle
devamsızlık yaptığını belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu amaç doğrultusunda araştırmanın çalışma
grubunu 2017-2018 öğretim yılında Güney Marmara Bölgesindeki Bilim ve Sanat Merkezlerindeki öğrenciler
oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini, amaçlı örnekleme yoluyla belirlenen 42 üstün yetenekli öğrenci
oluşturmaktadır. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden olgu bilim deseni kullanılmıştır. Araştırmanın
verileri yarı yapılandırılmış ve yönlendirici olmayan görüşme tekniğiyle toplanmıştır. Araştırma verilerinin
modelleştirilmesinde ise NVivo 8. nitel veri analiz programı kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara
bakıldığında; üstün yetenekli öğrencilerin Bilim ve Sanat Merkezi’ne devamsızlık nedenlerine ilişkin olarak
örgün eğitim kurumlarının ders ve sınav yoğunluğu, aile bireylerinin iş saatleriyle ders saatlerinin çakışması
veya ailelerinin araçlarının olmaması, grup arkadaşlarının olumsuz davranışları ve ders programının uygun
olmaması belirtilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Bilim ve Sanat Merkezi, devamsızlık, üstün yetenekli öğrenci.

ABSTRACT
It is one of the top priorities of most educational institutions that they are students could meet their
highest potentials with the education they receive. Attendance to the classes is one of many conditions to meet
that priority. In order to attend classes, ready to learn, there is a strong necessity to meet students’ prerequisite
needs. When is student is absent from the classes his or her learning experience is lacking. Non-attendance has
the strongest effect on the learning deficits. Keeping track of attendance is a time-consuming school
management load. In literature review, attendance seems one of the non-desired outcomes. To prevent the
attendance problems there is a strong need to identify the reasons behind it. This study reveals various
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viewpoints on non-attendance and the reasons behind it. This study aims to identify the reasons of nonattendance to Science and Arts Centers. The study group consisted of students from Science and Arts Centers in
South Marmara Region in 2017 and 2018 Academic Year. The sample group chosen with the purposeful
sampling method contains 42 gifted students from Science and Arts Centers. A qualitative research design
model, phenomenology, was used in the research. The data was obtained through semi-structured non-diverting
interview model. To model the obtain data, Nvivo8 qualitative data analysis program was used. According to the
research results, there are a number of reasons of why students show non-attendance to Science and Arts
Centers. That includes intensive formal education and examination programs, inconveniences between parent
working hours and the Science and Arts Centers course hours, the absence of a proper transportation means in
the family, and inconsistent lesson timetables.
Keywords: Science and Arts Centers, none attendance,gifted students.

GİRİŞ
Bireylerin davranışlarının değiştirilmesinde eğitim önemli bir role sahiptir. Öğrencilerin
eğitim kurumlarına ilişkin tutumları, algıları okula devamlılıklarının sağlanmasını etkilemektedir.
Öğrencilerin okula devam gösterme ve göstermeme davranışlarının altında farklı nedenler yer
almaktadır. Kearney ve Silverman (1990)’ a göre devamsızlık; okula gelmeme, dersleri sistematik
olarak takip etmeme olarak tanımlanmaktadır. Devamsızlık fiziksel, psikolojik ve de toplumsal birçok
faktörden kaynaklanan istenmeyen bir öğrenci davranışı olarak nitelendirilmektedir.
Öğrenciler faklı nedenlere dayalı olarak devamsızlık davranışlarını gösterirken, devamsızlığa
ilişkin tutumlar da devamsızlık davranışlarını açıklamada önemli bir unsur olarak karşımıza
çıkmaktadır. Adıgüzel ve Karadaş’ın yapmış olduğu çalışmada

(2013) devamsızlığı az olan

öğrencilerin okula ilişkin tutumlarının devamsızlığı fazla olanlara göre daha olumlu olduğu tespit
edilmiştir. Buna karşın devamsızlık bir öğrencinin okula yönelik olumsuz duygularının bir belirtisi
olmakla birlikte tek başına bir etmen değildir. Birçok farklı değişken okula ilişkin devamsızlığın
nedeni olmaktadır. Örneğin; öğretmenden, okuldaki diğer öğrencilerden, okul yönetiminden, sağlık
sorunlarından, çevresel nedenlerden de ya da aileden kaynaklanan nedenlerle bireyler devamsızlık
yapmaktadırlar (Yıldız ve Kula, 2012; Pehlivan, 2006). Devamsızlık ile ortaya çıkan nedenler özellikle
akademik başarıyı olumsuz yönde etkilemektedir (Baxter, Royer, Hardin, Guinn, ve Devlin, 2011;
Özkanal ve Arıkan, 2011). Devamsızlık davranışlarının öğrencilerin başarısını olumsuz olarak
etkilediği alan yazında yapılan çalışmalarla ortaya konmuştur (Pehlivan,2011; Kearney, 2008; Reid,
2006; Chan, Shum, ve Wright, 1997). Devamsızlık zaman içinde öğrencilerin okulları ile olan
bağlılıklarını azaltarak okul terkine varan sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. Sakınç (2013)’ün yapmış
olduğu çalışmada devamsızlık nedenleri olarak; yöneticilerden kaynaklanan nedenler, öğretmenlerden
kaynaklanan nedenler, aileden kaynaklanan nedenler, çevreden kaynaklanan nedenler, ekonomik ve
sosyal nedenler, bireysel nedenler, mevzuattan kaynaklanan nedenler şeklinde gruplandırmıştır.
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Hollanda'da sağlık davranışı (HBSC) verilerini kullanarak yapılan araştırmada; çocuğun aile
ve öğretmenlerle olan iletişim eksikliği ile sosyal yönlendirme yetersizliğinin okula devamsızlığın
nedeni olduğu, sınıf arkadaşlarıyla olan sosyal bağların, okul devamsızlığı üzerinde hiçbir etkisinin
olmadığı ve okul devamsızlığındaki diğer risk faktörlerinin; erkek olmak, erken ergenlik gelişimi,
ayrılmış aile çocukları ve düşük sosyo-ekonomik statü olduğunu belirtilmiştir (Veenstra et al., 2010).
Üstün Yetenekli Öğrenci ve Okul Devamsızlığı
Okula ilişkin devamsızlık kavramı; çok bileşenli koşulların karmaşıklığı şeklinde
tanımlanmaktadır. Bu bileşenler arasında; genel akademik sosyalleşme, okul kalitesi, öğrencinin
bireysel özellikleri ve ailenin özellikleri yer almaktadır (Ricking ve Neukäter, 1997; Ricking, 2003).
Alan yazında yapılan araştırmalarda devamsızlık eğiliminin en çok sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik
anlamda düşük aile profillerinde yetişen öğrenciler tarafından gerçekleştirildiği belirtilmektedir.
Sommer (1985)’in yapmış olduğu çalışmada zekâ ile okul devamsızlığı arasında negatif bir ilişki
olduğu öne sürülmüştür. Bununla birlikte bazı çalışmalar okul fobisi ve yüksek zekâ arasında ilişkiyi
de göstermektedir (Ganter-Bührer, 1991; Kaiser, 1983). Genel olarak, okul devamsızlığının
öğrencilerin yaşı arttıkça arttığı düşünülmektedir (Ehmann ve Rademacker, 2003) ve temel olarak
düşük düzeydeki okulların bir problemi olduğu gözlenmektedir (Schümer, Tillmann & Weiss, 2002).
Geleneksel olarak, yetenek araştırması kapsamında ele alınan yeteneklilik, okulda olağanüstü
performansa yönelik bir eğilim olarak anlaşılmaktadır. Bu da genel zekâ ölçümleri veya çok faktörlü
küme değişkenleri kullanılarak ölçülür (Gagné, 1993; Heller, 2000). Uzmanlar yapılan çalışmalar ile
bu geleneksel kavramı bir dereceye kadar sorgulamış olsa da, bu kavrama ilişkin anlayışı ağırlıklı
olarak entelektüel alana odaklanarak ele almışlardır. Bu nedenle, genel olarak başarısızlık konusunda
entelektüel yetersizliklerin ve yetersiz müfredat dışı etkinliklerin eksiklik belirtileriyle çarpık
davranışlar (apati, saldırganlık, parçalanma) ortaya çıkabileceğini belirtmişlerdir. Potansiyelini
akademik performansa transfer etmeyen ve performansı ortalama sınıf performansından önemli ölçüde
daha düşük olan öğrenciler bu tür davranışlar sergileyen grupta yer almaktadır. Bununla birlikte,
bilimsel literatürde, okul devamsızlığı veya okul reddetme davranışına atıfta bulunulması azdır. Seely
(1993), okuldan ayrılan üstün yetenekli olmayanlar için deneysel kanıt sunmuştur. Alan yazında
yapılan çalışmalarda “okul” içindeki yetenekli öğrencilerin ciddi sorunları da ele alınmıştır (Feger,
2000; Wieczerkowski ve Prado, 1993; Wittmann & Holling, 2002) Bu bağlamda, bu çalışmalarda
öğrencilerin sorunlarla baş etme stratejilerinin (konsantrasyon problemleri, izolasyon, psikosomatik
semptomlar gibi) içselleştirilmesinin yanı sıra baş etme stratejilerinin dışsallaştırılması (öğretmenler
ile sorunlar ve okul reddi ve mobbing dahil olmak üzere sosyal uyum ile ilgili sorunlar)
belirtilmektedir (Spahn, 1995; Thomas 1997).
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Ülkemizde resmi olarak kabul gören üstün yetenek; özel yetenek ifadesiyle: “Zekâ, yaratıcılık,
sanat, spor, liderlik kapasitesi veya özel akademik alanlarda akranlarına göre yüksek düzeyde
performans gösteren birey” olarak kabul edilmektedir (MEB, 2016). Alan yazında üstün yetenekli ve
üstün zekalı öğrenci ile ilgili yapılan çalışmalara bakıldığında ortak ve tek bir tanım yer almamaktadır.
Yapılan tanımlar birbirini tamamlayan bir bütün içerisinde değerlendirildiğinde; üstün yetenekli olan
birey; belli alanlarda yaşıtlarına göre daha yüksek düzeyde yaratıcı özelliklere sahip olan, üstün
beceriler sergileme potansiyeline sahip olan kişi şeklinde tanımlanmaktadır. En yaygın olarak kabul
görülüp nitelendirilen tanım ise; akranlarından daha üst düzey performas gösterme, gizil güce sahip
olma, yaratıcılık kapasitesinin güçlü olmasıdır (Renzulli, 1986; Kirk ve Gallagher, 1989, Winner,
1996; Gallagher, 2003). Üstün yetenekli öğrencilerin akademik olarak daha başarılı, daha yetenekli
oldukları için diğer öğrencilere göre motivasyonları daha yüksek ve kararlıdırlar. Bu nedenle okul
başarısızlığı ile daha az karşılaşırlar (Ricking, 2003; s. 128).Sonuç olarak, üstün yetenekli öğrencilerin
okul devamsızlığının muhtemel nedenlerini incelemek bu nedenlere ilişkin çözüm önerileri geliştirmek
açısından oldukça önemlidir.
Ricking (2003, s. 307), okuldaki devamsızlık için pedagojik baş etme stratejisi olarak şunları
belirtmiştir:
a) Bir okulun, üstün yetenekli öğrenciler için teşvik edici bir eğitim ortamı olması,
b) Öğrencilerin kendilerini geliştirme şanslarını en iyi şekilde karşılayabilecekleri ve
öğretmenler tarafından yeterince desteklenebilecekleri bir yer olması
c) Bu okuldaki öğretimin kalitesinin ihtiyacı karşılayacak nitelikte olması gerekmektedir.
Üstün yetenekli olanların bile, bireysel ihtiyaç ve becerilere yönelik performans
gerekliliklerinin ciddi bir şekilde uygulanıp uygulanmadığının önemli olduğunu bildikleri bir okulu
takip etmeleri için pedagojik kalite çalışmasının bir amacı olmalıdır. Okul kalitesi okula devamlılıkla
ilgili temel koşuldur (Stamm,2006)
Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde ilk olarak 1995 yılında açılan Bilim ve Sanat Merkezleri
(BİLSEM), ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarına devam eden üstün yetenekli öğrencilerin, normal
eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerini ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde
kullanmalarını sağlamaya çalışmaktadır. Ülkemizde, 2018 yılı itibariyle toplamda 134 adet BİLSEM
bulunmaktadır. Bilim ve Sanat Merkezleri ülkemizde üstün yetenekli öğrencilerin eğitimi kapsamında
önemli katkı sağlayan eğitim kurumlarıdır. BİLSEM’ler ülkemize has bir kurum olarak tanılanmış
üstün yetenekli öğrencilerin bireysel yeteneklerini fark etmelerini sağlayarak ve özel yeteneklerini
geliştirerek eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütmektedir.
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Milli Eğitim Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı tarafından hazırlanan “Bilim ve Sanat
Merkezleri Süreci (Üstün Yetenekli Bireylerin Eğitimi) İç Denetim Raporu’na göre:
•

“Bilim ve sanat merkezlerinde, ilköğretim düzeyindeki öğrencilerin devamsızlık oranı

% 15, ortaöğretim seviyesindeki öğrencilerin devamsızlık oranı % 50, genel olarak
devamsızlık oranı ise % 21 olarak tespit edilmiştir. Bu arada bilim ve sanat merkezleri, % 47
atıl kapasite ile çalışmaktadır.”
•

“Bilim ve sanat merkezlerine devam edemeyen öğrencilerin % 50’si sınav sistemi, %

24’ü ulaşım sorunları nedeniyle, % 3’ü merkezlerde tatmin edilemediğinden ve % 22’si de
nakil gibi nedenlerle merkezlere devam etmemektedir” (MEB, 2010).
Alan yazında öğrenci devamsızlıkları, istenmeyen davranışlar içerisinde ele alınmaktadır.
Öğrenci devamsızlıklarının önlenebilmesi için öncelikle devamsızlık nedenlerinin belirlenmesi
gerekmektedir.. Ancak, alan yazın taraması sonucunda, Türkiye’de Bilim ve Sanat Merkezlerindeki
öğrenci devamsızlıklarını konu alan çalışmalara ulaşılamamıştır. Bu çalışmada üstün yetenekli
öğrencilerin kendileri gibi üstün olan öğrencilerin devam ettikleri BİLSEM’lere hangi nedenlerle
devamsızlık yaptığını belirlenmesi büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle Bilim Sanat Merkezine
kayıtlı

öğrencilerin

hangi

nedenlerle

devamsızlık

yaptığını

belirlemenin

yararlı

olacağı

düşünülmektedir.
Araştırmanın Amacı
Bu çalışma Bilim ve Sanat Merkezine kayıtlı öğrencilerin hangi nedenlerle devamsızlık
yaptığını belirlemek amacıyla bu çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla Bilim ve Sanat Merkezi
öğrencilerine şu sorular yöneltilmiştir:
1) Bilim ve Sanat Merkezine devam gösterme konusunda kendinizden kaynaklanan
devamsızlık nedenleri neler olabilir?
2) Bilim ve Sanat Merkezine devamlılık gösterme konusunda ailenizden kaynaklanan
devamsızlık nedenleri neler olabilir?
3) Bilim ve Sanat Merkezine devam gösterme konusunda Bilim ve Sanat Merkezi’nden
kaynaklanan devamsızlık nedenleri neler olabilir?
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YÖNTEM
Araştırma Modeli
Bu araştırmada nitel araştırma deseni kullanılmıştır. Nitel araştırma herhangi bir şekilde
istatistiksel işlemler ya da başka bir sayısal araç olmaksızın verilerin üretildiği araştırma yaklaşımıdır
(Altunışık vd., 2005). Araştırmanın amacına uygun olarak nitel araştırma desenlerinden olgu bilim
(fenomenoloji) kullanılmıştır. Olgu bilim, bireylerin görüşlerini ve deneyimlerini açıklamak amacıyla
tercih edilen olgu bilim deseni, farkında olunan ancak derinlemesine ve ayrıntılı bir anlayışa sahip
olunmayan olgulara odaklanmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2011).
2.2.Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubunu 2017-2018 öğretim yılında Güney Marmara Bölgesindeki
Bursa-Balıkesir-Çanakkale illerindeki Bilim ve Sanat Merkezlerinde öğrenimlerini sürdüren 42 üstün
yetenekli öğrenci oluşturmaktadır. Çalışma grubunun belirlenmesinde amaçlı örnekleme çeşitlerinden
biri olan ölçüt örnekleme çeşidi kullanılmıştır Amaçlı örnekleme; derinlemesine araştırma yapabilmek
amacıyla çalışmanın amacı bağlamında bilgi açısından zengin durumların seçilmesidir. Amaçlı
örnekleme çeşitlerinden olan ölçüt örnekleme ise; örneklemin problemle ilgili olarak belirlenen
niteliklere sahip kişiler, olaylar, nesneler ya da durumlardan oluşturulmasıdır (Yıldırım ve Şimşek,
2011).
Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özellikleri
Değişken
Cinsiyet

Demografik Özellik
Kadın
Erkek
Devlet okulu
Özel okul
Destek
BYF
ÖYG
Proje
Toplam

Okul Türü
Bilim ve Sanat Merkezi Program Türü

(f)
21
21
31
11
16
14
7
5
42

Araştırmaya katılan toplam 42 öğrenci cinsiyet açısından incelendiğinde 21’inin kadın, 21’inin
erkek olduğu, okul türü açısından incelendiğinde ise 31’inin devlet okulunda, 11’inin özel okulda
öğrenim gördüğü görülmektedir. Öğrenciler Bilim ve Sanat Merkezi program türü değişkeni açısından
ele alındığında ise, öğrencilerin 16’sının destek eğitim programına, 14’ünün bireysel yetenekleri fark
ettirme programına, 7’si özel yetenekleri geliştirme programına ve 5’inin de proje üretimi ve yönetimi
eğitim programına devam ettikleri görülmektedir.
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Veri Toplama Araçları
Araştırmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış ve yönlendirici olmayan görüşme
tekniği kullanılmıştır. Bu teknikle araştırmanın amacına uygun olarak görüşülen bireylerin
deneyimlerini detaylı olarak ortaya koymak hedeflenmiştir (Yıldırım ve Şimşek, 2011). Araştırmanın
görüşme soruları hazırlanırken konuyla doğrudan ya da dolaylı ilişkili alan yazın taranmıştır. Daha
sonraki aşamada ise alanında uzman ve deneyimli olan üç öğretim üyesinden görüşme sorularının
hazırlanması ve düzeltilmesi noktasında görüşler alınmıştır. Öğretim üyelerinin eleştirileri ve önerileri
doğrultusunda görüşme soruları düzeltilerek yeniden düzenlenmiştir. Görüşmeler, öğrencilerin uygun
olduğu gün ve saatler belirlenerek yapılmıştır. Öğrencilerle yapılan görüşmeler de ses kayıt cihazı
kullanılmıştır. Ses kayıt cihazının kullanılması için öğrencilerden izin alınmıştır. Yapılan her bir
görüşme yaklaşık yirmi dakika sürmüştür.
Verilerin Analizi
Araştırmada üstün yetenekli öğrencilere yönelik olan görüşme sorularından elde edilen
verilerinin inanırlığının (trustworthiness) sağlanmasında çeşitli ölçütler dikkate alınmıştır. Bu ölçütler
alan yazında inandırıcı olma (credibility), aktarılabilirlik (transferability) ve doğrulanabilirlik
(credibility) şeklinde belirtilmiştir (Lincoln ve Guba, 2000). Araştırmanın doğrulanabilirliğinin
sağlanabilmesi noktasında elde edilen verilerin sonuçlarının sistematik şekilde ve açık, net, anlaşılır
bir dille ifade edilmesine çalışılmıştır. Araştırmada aktarılabilirlik ölçütünün karşılanması noktasında
araştırmaya katılan üstün yetenekli öğrencilerin görüşlerini ortaya çıkarmak amacıyla doğrudan
alıntılardan yararlanılmıştır. Görüşme sorularının analizinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır. İçerik
analizinde temelde yapılan işlem, birbirine benzeyen verileri belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde
bir araya getirmek ve bunları okuyucunun anlayacağı biçimde düzenleyerek yorumlamaktır (Yıldırım
ve Şimşek, 2011). Görüşme soruları iki farklı araştırmacı tarafından ayrı ayrı kodlanmıştır. Kodlama
işleminden sonra ise her bir araştırmacı kodlardan yola çıkarak temalara ulaşmıştır. Başka bir ifadeyle
kodlama aşamasında benzerlik taşıyan veriler belirli kavramlar bağlamında bir araya getirilerek
temalara ulaşılmıştır (Yıldırım ve Şimşek, 2011). Analiz sürecinde katılımcıların belirttiği görüşler
çözümlenmiş ve ortaya çıkan temalar, aralarındaki bağları gösterir şekilde modellendirilmiştir.
Modeldeki ilişkileri gösteren okların kalınlığı, o tema için yapılan yükleme sayısı dikkate alınarak
çizilmiştir. Elde edilen bu sayısal değer 1n-5n aralığına göre ok kalınlıklarının belirlenmesinde
kullanılmıştır. Temalar için belirlenen ok kalınlığı arttıkça ilgili tema için yapılan yükleme sayısı da
aynı oranda artmaktadır. Bunu yanı sıra araştırmaya katılan öğrenciler, Ö1, Ö2,Ö3….Ö42 şeklinde
kodlanmıştır.
Araştırmanın inandırıcılığının sağlanması noktasında Cohen Kappa uyum değerleri
belirlenmiştir. Araştırmada veri kodlayıcıları (iki kodlayıcı) arasındaki uyumun belirlenmesinde
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(Cohen Kappa) uyum değerleri kullanılmış ve bu değerler çerçevesinde çeşitli yorumlar yapılmıştır.
Uyum değer aralıklarına alan yazında .20 veya .20’den düşük olması “zayıf uyum”, .21 - .40
aralığında yer alması ise “ orta düzeyin altında uyum”, .41- .60 aralığında yer alması “orta düzey
uyum”, .61-.80 aralığında olması “iyi düzeyde uyum”, .81- 1.00 aralığında yer alması ise “ çok iyi
düzeyde uyum”

şeklinde yer verilmektedir (Vierra ve Garret, 2005). Bu bağlamda veri

kodlayıcılarının ayrı ayrı oluşturdukları kodlar ve temalar kappa uyum değerleri ile karşılaştırılarak
incelenmiş; hangi kodun hangi temada yer alacağı hususunda uzlaşılamayan kodlar değerlendirme
dışında bırakılmıştır. Araştırmanın birinci temasında .82, ikinci temasında .89, üçüncü temasında .81
Kappa değerlerine ulaşılmıştır. Bu değerler Cohen Kappa değer aralıklarına göre. 81 -. 89 arasında
değerleri iyi düzeyde uyumun ortaya çıktığını göstermektedir. Görüşme sorularının analizinden elde
edilen verilerin modelleştirilmesinde NVivo 8. nitel veri analiz programı kullanılmıştır. Görüşmeye
katılan üstün yetenekli öğrencilerin bazı görüşleri doğrudan aktarmalar şeklinde araştırma temalarına
yansıtılmıştır. Ortaya çıkan sonuçlar araştırmacılar tarafından yorumlanmıştır.
BULGULAR
Bu bölümde araştırma verilerine bağlı olarak elde edilen bulgular ve yorumlara yer verilmiştir.
Araştırmaya gönüllü olarak katılan üstün yetenekli öğrencilerin araştırma sorularına verdikleri yanıtlar
şekiller aracılığıyla gösterilmiştir.
Üstün Yetenekli Öğrencilerin Bilim ve Sanat Merkezine Devamsızlık Nedenlerine İlişkin
Araştırma Soruları
Şekil 1 incelendiğinde üstün yetenekli öğrenciler Bilim ve Sanat Merkezine devamsızlık
nedenlerine ilişkin üç ana tema çerçevesinde görüşlerini belirtmiştir. Birinci temada öğrencilerin
kendilerinden kaynaklanan devamsızlık nedenlerine ilişkin görüşler, ikinci temada; aileden
kaynaklanan devamsızlık nedenlerine ilişkin görüşler ve üçüncü temada ise Bilim ve Sanat
Merkezinden kaynaklanan devamsızlık nedenleri ortaya konmuştur.

Şekil 1. Üstün Yetenekli Öğrencilerin Bilim ve Sanat Merkezine Devamsızlık Nedenlerine İlişkin
Temaların Şematik Gösterimi
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Öğrencilerin Kendilerinden Kaynaklanan Devamsızlık Nedenlerine Yönelik Görüşleri
Şekil 2 incelendiğinde, nitel analiz sonucunda en fazla yüklemenin üstün yetenekli
öğrencilerin “okul ödevlerinin çok olması” temasına yapıldığı tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra
öğrenciler; okul sınavlarının olması, sevdikleri ders saatlerinin BİLSEM’de az olması, okul kurslarının
ve etütlerinin olmasını da belirtmişlerdir. Bu bağlamda öğrencilerin kendilerinden kaynaklanan
devamsızlık nedenleri içerisinde aslında örgün kurumlarından kaynaklanan nedenlere odaklanıldığı
görülmüştür. Öğrencilerin okul ödevlerinin çok fazla olması bunları yetiştirmek için BİLSEM’e
devamsızlık yaptıkları ortaya konmuştur. Bu temaya referans olan üstün yetenekli öğrencilerin
bazılarının görüşleri aşağıda örneklendirilmiştir.

Şekil 2. Öğrencilerin Kendilerinden Kaynaklanan Devamsızlık Nedenlerine İlişkin Şematik Gösterim
Öğrencilerin kendilerinden kaynaklanan BİLSEM’e devamsızlık nedenlerine ilişkin ortaya
koydukları görüşlerden bazıları şunlardır:
“Okul ödevlerim çok fazla olduğu için zamanı yetiştiremiyorum. Bu yüzden BİLSEM’e
gidemiyorum” (Ö-11).
“Bir konuyu öğrendikten sonra en sıkıldığım şey yapmak zorunda olduğum ve çok fazla
verilen ödevler.....Bu ödevler olmasa BİLSEM’e rahatlıkla gidebilirim.... Hatta BİLSEM’de
açılan ve ilgimi çeken her atölyeye de gidebilirdim...” (Ö-29).
“Öğretmenler bu kadar fazla ve anlamsız ödev vermek zorunda mı? Şöyle ki konuyu
anlamışım ve yapabiliyorum ama ödevi yapmak zorunda olmam benim için BİLSEM’e
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gitmeme bir engel oluşturuyor.... Bir de anlamadığım her öğrenci neden aynı ödevi yapmak
zorunda? Her öğrenci bir konuya ilişkin farklı seviye öğrenme ile o sınıfın kapısından
çıkıyorsa nasıl oluyor da her öğrenciye aynı ödev veriliyor? ...”(Ö-40).
“Okul’da açılan tüm kurslara ve ayrıca okul dışında gitmem gereken kurslar olduğu için çok
istediğim halde BİLSEM’e gidemiyorum...”(Ö-18).
“Sınavlarım olduğu zaman BİLSEM’e gitmiyorum” (Ö- 3).
“İstediğim dersleri seçemedikten sonra BİLSEM’de ne işim var. Bunu anlamakta güçlük
çekiyorum. Böyle dayatma olursa gitmem…” (Ö- 34).
Öğrencilerin Ailelerinden Kaynaklanan Devamsızlık Nedenlerine Yönelik Görüşleri
Üstün yetenekli öğrencilerin ailelerinden kaynaklanan BİLSEM’e devamsızlık nedenlerine
ilişkin elde edilen görüşlerin içerik analiziyle çözümlemesi sonucunda oluşturulan model Şekil 3’de
yer almaktadır. Bunun yanı sıra ailelerden kaynaklanan devamsızlık nedenlerine ilişkin belirtilen
görüşlerden oluşan ve yükleme sayısı en fazla olan temalar ile bu temalar içerisinde yer alan görüşler
aşağıda detaylı olarak betimlenmiştir.

Şekil 3. Öğrencilerin Ailelerinden Kaynaklanan Devamsızlık Nedenlerine İlişkin Şematik Gösterim
Üstün yetenekli öğrencilerin ailelerinden kaynaklanan devamsızlık nedenlerine ilişkin olarak
en çok yükleme yapılan görüş; ailenin iş çıkış saati ile BİLSEM ders saatlerinin uyuşmaması
belirtilmiştir. Bunun yanı sıra ailelerin aracının olmaması, toplu taşıma ile ulaşımın sağlanması
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gerektiği de belirtilen görüşler arasında yer almaktadır. Bu temaya referans olan üstün yetenekli
öğrencilerin bazılarının görüşlerine aşağıda yer verilmiştir.
“Ailemden hiç kimse beni BİLSEM’e bırakamıyor. Çünkü o saatte herkes işte... Mecburen
devamsızlık yapıyorum ” (Ö-16).
“.....BİLSEM’e gitmem gereken saatlerde ailem ya işte oluyor yada işten yeni çıkmış
oluyorlar. Beni okuldan alıp BİLSEM’e gitmemiz çok zor oluyor. Ailem beni götüremediği için
BİLSEM’e gidemiyorum....”(Ö-25).
“ Şehir içinde trafik sıkıntı olduğu için ve

aileminde aracı olmadığı için toplu taşıma

araçlarıyla okuldan çıkıp BİLSEM’e yetişmem çok zor oluyor. Bu yüzden devamsızlık
yapıyorum...”(Ö-35).
“Uzak olduğu için gidemiyorum.Biz merkezde oturmuyoruz BİLSEM merkezde olduğu için ne
atölyelerden ne de BİLSEM’deki normal eğitim programlarından yararlanabiliyorum....”(Ö19).
“Babamın arabası yok. Otobüsle gideyim desem yetişemiyorum. Onun için hafta içi olan
derslere gelemiyorum...” (Ö-4).
Bilim ve Sanat Merkezinden Kaynaklanan Devamsızlık Nedenlerine Yönelik Görüşleri
Çalışma grubunda yer alan üstün yetenekli öğrencilerin, Bilim ve Sanat Merkezinden
kaynaklanan devamsızlık nedenlerine ilişkin görüşlerin nitel analizi sonucunda oluşturulan model
Şekil 4’de gösterilmiştir.

Şekil 4. Bilim ve Sanat Merkezinden Kaynaklanan Devamsızlık Nedenlerine İlişkin Şematik Gösterim
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Şekil 4 incelendiğinde üstün yetenekli öğrencilerin Bilim ve Sanat Merkezi’nden kaynaklanan
devamsızlıklarına ilişkin elde edilen görüşlerin içerik analiziyle çözümlenmesi sonucunda oluşturulan
modelde; öğrencilerin büyük çoğunluğu BİLSEM’deki grup arkadaşlarının derste devamlı
konuşmalarından dolayı devamsızlık yaptıkları belirtilmiştir. Bunu yanı sıra BİLSEM ders
programlarının uygun olmaması, derslerin öğrenciler tarafından seçilmemesi de ifade edilmiştir.
Bu temaya ilişkin dört üstün yetenekli öğrenci görüşlerini şu şekilde belirtmiştir:
...” BİLSEM’de BYF grubumuzdaki arkadaşlarım derste dikkatimi çok fazla dağıtıyor. Kendi
aralarında çok fazla konuşuyorlar bundan rahatsız olup sinirleniyorum. Bu yüzden gitmek
istemiyorum ve devamsızlık yapıyorum”(Ö-37).
. “BİLSEM’de çok gürültü oluyor. Bu yüzden canım gitmek istemiyor” (Ö -2).
“....BİLSEM’de esnek bir öğrenme ortamı var. Okuldaki gibi çok fazla kural yok....Bu yüzden
bazı derslerde grup arkadaşlarım çok fazla rahat davranıyor, çok konuşuyor, her şeye hemen
cevap veriyorlar...Kendimi çok kötü hissediyorum ve bu yüzden devamsızlık yapıyorum”(Ö22).
“BİLSEM’in ders programı bana uymuyor.” (Ö-38).
SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER
BİLSEM’lerin işleyişinde karşılaşılan en önemli sorunlardan biri de, "öğrenci devamsızlık"
sorunudur. Keskin, Samancı ve Aydın (2103)’a göre de BİLSEM’lerin kurumların mevcut işleyiş
yapısından kaynaklanan "öğrenci devamsızlık" sorunu oldukça önemlidir. BİLSEM’deki öğrenci
devamsızlığının sebeplerinin araştırılması önemlidir. Devamsızlık nedenleri olarak BİLSEM’in okul
dışı saatlerde eğitim vermesi, diğer eğitim etkinliklerinin BİLSEM’e gidilecek saatle çakışması, eğitim
etkinlikleri ile öğrencilerin elde edecekleri sonuçlar hakkındaki kafa karışıklığı, etkinliklerin
öğrencilerin ilgisini çeken, yetenek alanlarına uygun, merak ve isteklerini doyurucu olmamasıdır. Bu
sorunun temel sebebi, öğrencilerin normal olarak devam ettikleri örgün eğitim kurumları dışında bu
kurumlara gelmek zorunda olmalarıdır. Bu nedenle genellikle öğrenciler ders yoğunluğu, yorgunluk,
ulaşım vb. sorunlarla zamanla motivasyonlarını kaybetmekte ve devamsızlık yapmaktadırlar. Üstün
yetenekli öğrenciler BİLSEM’e devamsızlık nedenlerine ilişkin görüşlerinde örgün eğitim
kurumlarının ders ve sınav yoğunluğuna, aile bireylerinin iş saatleriyle BİLSEM ders saatlerinin
çakışmasına veya araçlarının olmamasına değinmişlerdir. Ayrıca BİLSEM’de ders sırasında
arkadaşlarının çok ses yapması ve bundan rahatsız olduklarını bu yüzden de devamsızlık yaptıklarını
ifade etmişlerdir. BİLSEM’i kazanmış ve devam eden öğrencilerin üzerlerinde çok yoğun bir iş yükü
vardır. Bu iş yüklerine örnek olarak; sınavlara hazırlık, öğrencilerin özel yetenek kursları (müzik, spor,
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kurs) gibi aktivitelerinin çok olması, BİLSEM eğitimi, özel okulların derslere ek olarak koydukları
etüt, egzersiz, kulüp, izcilik vb. etkinlikler verilebilir.
BİLSEM’e olan devamsızlık nedeni olarak okul sınavlarının olması, okuldan verilen ödevlerin
fazla olması vurgulanmıştır. Bu bulgular; Kağıtçıbaşı (1998); Kadı (2000); Arkonaç (2001); Güney
(2001); Başar (2001); Altınkurt (2008); Veenstra vd. (2010); Bobakova vd.(2015)’in yapmış olduğu
çalışmalardaki sonuçlar ile örtüşmektedir. Aynı zamanda Hoşgörür ve Polat’ın (2015) yapmış
oldukları çalışmada büyük ölçüde okul ortamından kaynaklanan nedenler, aileden kaynaklanan
nedenler, bireysel nedenler, çevresel nedenler, ekonomik nedenlerden kaynaklanan nedenlerle
devamsızlık yaptıkları sonucu ile örtüşmektedir. Devamsızlık sorunun aşılabilmesi için BİLSEM'lerin
üstün yetenekli öğrencilerin eğitimi için bağımsız kurumlar haline getirilmesi gerekmektedir.
Böylelikle bu kurumlar üstün yetenekli öğrencilerin eğitimi için yegâne kurumlar olarak hizmet
verebilecektir. Ülkemizde üstün yetenekli öğrencilere iki yıldır Araştırma Geliştirme Merkezi
(ARGEMER) adıyla İstanbul’da hizmet veren tam zamanlı bir okul yapısı oluşturulmuştur. Süreçte bu
okulların yaygınlaştırılması en azından bölgesel bazda açılıp öğrencilerin tam zamanlı ve burslu olarak
yararlanmaları sağlanabilir. Bu şekildeki yapılanma ile üstün yetenekli öğrencilerin ihtiyaç duyduğu
öğrenme ortamı daha sağlıklı bir şekilde oluşturulabilir.
Araştırma sonuçları çerçevesinde şu önerilerde bulunulabilir:
•
Üstün yetenekli bireylerin özellikleri dikkate alınarak BİLSEM’de sınıf içi barış
ortamı sağlanmalıdır.
•
Üstün yetenekli bireylerin BİLSEM’e aidiyet duygularını artırıcı sosyal aktivitelerin
yapılması sağlanmalıdır.
•
Üstün yetenekli bireylerin ulaşım sorunlarını çözmek amacıyla çeşitli uygulamalar
hayata geçirilmelidir. Örneğin ilçede ikametgâh eden üstün yetenekli öğrenciler için ulaşım,
yemek vb. gibi temel gereksinimler karşılanabilir.
•
BİLSEM’lerde öğrencilerin daha fazla zaman geçirebilmesi ve devamlılığının da
artırılabilmesi için BİLSEM’leri örgün eğitim kurumu haline getirilecek şekilde yasal
düzenlemeler yapılmalıdır. Bu yasal düzenlemeler öncelikle bölgesel bazda yapılandırılabilir.
•
Üstün yetenekli bireylerin eğitim alacağı tam zamanlı okullar ile ilgili pilot
uygulamaların artırılması sağlanmalıdır. ARGEM kurumsal işleyişinin öneclikle belli başlı
büyükşehirlerde yaygınlaştırılması yapılabilir.
•
BİLSEM yönergesinde bulunan devamsızlık ile ilgili yaptırımların uygulanması
sağlanmalıdır.
•
Üstün yetenekli öğrencilerin BİLSEM’e devamsızlıklarına yönelik görüşleri farklı
araştırmalarla (nicel ve karma araştırma yöntemleri) ile incelenebilir.
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ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN ÖRGÜN EĞİTİM KURUMLARINDA
KARŞILAŞTIKLARI GÜÇLÜKLERE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
VIEWS OF GIFTED STUDENTS ABOUT THE DIFFICULTIES THEY FACED IN FORMAL
EDUCATIONAL INSTITUTIONS
Dr. Öğr. Üyesi Derya GİRGİN
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Anabilim Dalı, Çanakkale,
deryagirgin@comu.edu.tr

ÖZET
Üstün yetenekli öğrenciler sahip oldukları karakteristik bazı özelliklerden dolayı örgün eğitim
kurumlarında farklı sorunlarla karşılaşmaktadır. Üstün yetenekli öğrenciler akranlarına göre üst düzey bilişsel
becerilerde daha yüksek performans sergileyebilirler. Üstün yetenekli çocuklar bilişsel yeterlilikleri açısından
akranlarına göre olağanüstü olarak tanımlanırlar ve bu durum çocuklar için farklı eğitim deneyimleri gerektirir.
Üstün yetenekli çocukların eğitim ve gelişimi üzerinde örgün eğitim kurumlarının önemli bir işlevi vardır.
Özellikle yaşıtlarından farklı özellikler sergileyen üstün yetenekli çocukların örgün eğitim yaşantısı içinde çeşitli
güçlüklerle karşılaştığı gözlenmektedir. Bu araştırmanın amacı üstün yetenekli öğrencilerin örgün eğitim
kurumlarında karşılaştıkları güçlüklere ilişkin görüşleri belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda araştırmanın
çalışma grubunu 2017-2018 öğretim yılında Çanakkale Bilim ve Sanat Merkezindeki destek eğitim programına
devam eden öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini, amaçlı örnekleme yoluyla belirlenen 24
üstün yetenekli öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden olgu bilim deseni
kullanılmıştır. Araştırmanın verileri yarı yapılandırılmış ve yönlendirici olmayan görüşme tekniğiyle
toplanmıştır. Araştırma verilerinin modelleştirilmesinde ise NVivo 8. nitel veri analiz programı kullanılmıştır.
Araştırmadan elde edilen bulgulara bakıldığında; üstün yetenekli öğrencilerin arkadaşlarından, öğretmenlerinden
ve okullarından kaynaklanan güçlükler ortaya çıkmıştır. Öğrenciler karşılaşılan bu güçlüklere ilişkin çeşitli
çözüm önerilerine ilişkin görüşlerini de belirtmişlerdir.
Anahtar Kelimeler: Bilim ve Sanat Merkezi, güçlük, örgün eğitim, üstün yetenekli öğrenci.

ABSTRACT
Because of their unique characteristics gifted students face day-to-day difficulties in mainstream formal
education classes. Gifted students generally perform better than their peers do. They are identified as
extraordinary compared to their fellow classmates in their cognitive capacity and this brings along the necessity
of an educational experience different from their peers. Formal educational institutions have a great effect on the
development and education of gifted students. Nevertheless, it is a widely observed fact that these gifted students
especially the ones that have unique characteristics are exposed to educational difficulties in mainstream formal
classes. The aim of this study is to identify these inconveniences. To meet this aim the study group was compiled
of students who received support education program in Science and Art center (SAC) in Canakkale city. The
research sample consisted of 24 students who were chosen with a purposeful sampling method. A qualitative
research design, phenomenology approach was used in the study. A semi structured and non-diverting interview
model was used to collect data. Nvivo 8 qualitative data analysis program was used to model the obtained data.
The Delta app from the study reveals difficulties originating from schools, teachers and peers. Students also
expressed some solutions for these difficulties.
Keywords: Science and Arts Center, difficulty, formal education,gifted students.
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GİRİŞ
Alan yazında üstün yetenekli ve üstün zekâlı öğrenci ile ilgili yapılan çalışmalara bakıldığında
ortak ve tek bir tanım yer almamaktadır. Yapılan tanımlar birbirini tamamlayan bir bütün içerisinde
değerlendirildiğinde; üstün yetenekli olan birey; belli alanlarda yaşıtlarına göre daha yüksek düzeyde
yaratıcı özelliklere sahip olan, üstün beceriler sergileme potansiyeline sahip olan kişi şeklinde
tanımlanmaktadır. En yaygın olarak kabul görülüp nitelendirilen tanım ise; akranlarından daha üst
düzey performans gösterme, gizil güce sahip olma, yaratıcılık kapasitesinin güçlü olmasıdır (Renzulli,
1986; Kirk ve Gallagher, 1989, Winner, 1996). Dünya sağlık örgütünün tanımladığı ve alanlarda
araştırma yapan araştırmacılara göre ise zekâ potansiyelinin 130 IQ üstü zihinsel yeterliliğe sahip olan
bireyler üstün yetenekli olarak tanımlanmaktadır. Üstün yetenekliliğe ilişkin tanımlar incelendiğinde
bu kavramın çok boyutlu olduğu karşımıza çıkmaktadır. Üstün yetenekli öğrenci; zihinsel olarak erken
gelişim gösterme, hızlı şekilde öğrenme ve kavrama yeteneğine sahip olma, akranlarından ileri olma,
karmaşık problemleri çözebilmek için yaratıcı düşünme becerilerine sahip olma, farklı düşünme
yollarını kullanma, yüksek düzeyde bilişsel becerileri gerçekleştirme gibi özelliklere sahiptir
(Heller,2004; Shaklee, 2009). Üstün yeteneklilerin eğitimleri özel yetenek ifadesiyle bu alanda hizmet
veren Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesinde şu şekilde yer almaktadır: Yaşıtlarına göre daha hızlı
öğrenen; yaratıcılık, sanat, liderliğe ilişkin kapasitede önde olan, özel akademik yeteneğe sahip, soyut
fikirleri anlayabilen, ilgi alanlarında bağımsız hareket etmeyi seven ve yüksek düzeyde performans
gösteren birey şeklinde tanımlanmaktadır (MEB, 2016).
Her yeni doğan birey en temel hakkı olan eğitim hakkından yaralanmalıdır. Birleşmiş Milletler
Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne göre bireylerin yetenekleri ne düzeyde olursa olsun, her çocuğun
kapasitesini geliştirecek eğitimi alması önemli bir temel hak olarak kabul edilmiştir. Levent (2011)’e
göre bu temel hakkı aslında “bireyin var olma hakkı” olarak tanımlanmaktadır. Üstün yetenkli
öğrenciler eğitim yaşantılarının büyük bir çoğunluğunu kendi örgün eğitim kurumlarında geçirirken,
özellikle örgün eğitim kurumu sonrasında kalan zaman dilimlerinde kendi gibi üstün yetenekli olarak
tanılanmış öğrencilerin devam ettikleri Bilim ve Sanat Merkezlerinde(BİLSEM’de)

eğitim

almaktadırlar. BİLSEM ve örgün eğitim kurumlarının program yapısı ve işleyişi birbirinden oldukça
farklıdır. Üstün yetenekli öğrencilerin büyük bir zaman dilimini geçirdikleri öğrenim yaşantılarının
sağlandığı örgün eğitim kurumlarında çeşitli sıkıntılar yaşadıkları gözlemlenmiştir. Örgün eğitim
kurumlarında genel amaç; her öğrenciye aynı eğitimi vermek, öğretim programları çerçevesinde belirli
kazanımların öğrenciler tarafından edinilmesinin sağlanmasıdır. Hızlı öğrenen öğrenciler için ya da o
eğitim-öğretim yılı içerisindeki kazanımları önceden kazanan için farklılaştırılmış bir öğretim süreci
planlanmazsa ya da organize edilmezse öğrencilerin eğitsel ihtiyaçları istedikleri düzeyde karşılanmış
olmaz (Tomlinson ve Allan, 2000).Üstün yetenekli öğrenciler, özellikleri ve gereksinimleri yönünden
akranlarıyla aynı gereksinimlere ihtiyaç duymakla birlikte sahip oldukları yeteneklerinden kaynaklı
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olarak gereksinimleri farklılık gösterebilmektedir (Milgram, 1991). Özellikle üstün özellik gösteren
üstün yetenekli öğrencilerin temel olan psikolojik ihtiyaçları yaşıtlarından farklı olmaktadır. Bu
öğrencilerin psikolojik ihtiyaçların desteklenmesi bireylerin psikolojik yaşamlarını olumlu yönde
destekleyen bir etmendir (Reeve ve Sickenius, 1994; Ntoumanis, Edmunds ve Duda, 2009; Deci ve
Ryan, 2000). Örgün eğitim kurumları üstün yetenekli öğrencilere özgü sosyal ve duygusal ihtiyaçlara
okul rehberlik ve danışmanlık programlarında sınırlı şekilde yer vermektedir (Peterson, 2006). Üstün
yetenekli öğrencilerin akademik, sosyal ve duygusal ihtiyaçlarını dikkate alarak geliştirilecek bir
yapılanmaya ihtiyaç söz konudur (Manaster, 1983). Üstün yeteneklilere yönelik rehberlik ve
danışmanlık konuları literatürde çok az ele alınmıştır (Reis ve Moon, 2002). Üstün yetenekli
öğrencilerin sosyal ve duygusal yaşamlarını ele almadan onlardan performans beklenirse, sosyal
ilişkilerinde ve sağlıklı benlik kavramı gelişimlerinde sıkıntılar yaşanabilir (Neihart ve diğ, 2002 ). Bu
bağlamda üstün yetenekli çocukların sahip oldukları özellikler doğrultusunda bütünsel olarak
gelişimlerini sürdürebilmeleri için küçük yaşlardan başlayarak kendi düzeylerine uygun öğrenme
deneyimlerinden yararlanmaları gerekmektedir (Reis, 2002).Üstün yetenekli öğrenciler sahip oldukları
karakteristik özelliklerden dolayı örgün eğitim kurumlarında çeşitli sorunlar yaşamaktadır. Üstün
yetenekli öğrencilerin yaşamış oldukları bu sorunlar iç ve dış kaynaklı nedenlere bağlı
gerçekleşmektedir (Kleine ve Webb, 1992). Bu sorunların en temelleri; akranları ile eş zamanlı bir
gelişim

süreci

içinde

olmamaları,

akran

ve

öğretmen

ilişkileri,

bireysel

özellikleri,

mükemmelliyetçilik, çok boyutlu potansiyele sahip olmaları olarak ifade edilebilir. Bu öğrencilerin
özellikle bilişsel anlamdaki gelişimlerinin motor becerilerinden önde olması; hayal ettikleri
zihinlerindeki imgeleri somutlaştıramamaları, çeşitli duygusal patlamalar yaşamaları, duygularının
kontrolü ve yönetiminde sıkıntılar yaşamaları gözlemlenmektedir (Adderholt-Elliot, 1989; Whitmore,
1980). Üstün yetenekli öğrencilerin dış kaynaklı olarak yaşadıkları sorunların okul kültürü ve
normları, diğerlerinin beklentileri, akran ilişkileri gibi konularda yaşandığı tespit edilmiştir. Bu
öğrenciler bilişsel yetenekleri açısından akranları ile karşılaştırıldıklarında “üstün” etiketi ile
tanımlanırlar ve bu durum çocuklar için farklı eğitim deneyimleri gerektirir (Kleine ve Webb, 1992).
Üstün yetenekli öğrenciler için örgün eğitim kurumlarındaki öğretim programı dışında onları
destekleyecek farklı programlarına, uygulamalara ihtiyaç vardır (Hunsaker, 1994; Feldhusen, 1997;
Renzulli, 1999; Clark, 2002; Horn, 2002). Üstün yetenekli öğrenciler için öğretim programlarının
farklılaştırılması, özel olarak disiplinler arası ilişkilendirilme yapılmış öğretim programlarının
hazırlanması, özel olarak yetişmiş personel ile öğretimlerinin yapılması, özel araç ve gereçler ile
uygun eğitim ortamları gerekmektedir (Fiedler, Lange ve Winebrenner, 2002).Ortalamanın üzerinde
performansa sahip olan üstün yetenekli bir öğrencinin örgün eğitim kurumunda öğretmenleri
tarafından kendi başına baş edebilir olgusunu bir mit olarak ele alıp irdeleyen Sisk (2009), bir dizi
çıkarımlarda bulunmuştur. Üstün yetenekli öğrencilerin gereksinimlerini anlayan, farklılaştırmaya
yönelik önerilen stratejileri uygulayan öğretmenlere ihtiyaç vardır. Eğer öğretmenler içeriği
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farklılaştırmazsa ve öğretimi öğrencilerin gereksinimlerini karşılayacak şekilde düzenlemezse üstün
yetenekli öğrenciler örgün eğitim kurumlarında sınıf içerisinde “yalnız başına öğrenen” bir öğrenci
durumuna düşecek ya da sınıfta oturup boş boş bekleyecektir, sıkılacaktır. Çünkü sınıf ortamındaki
öğrencilerin her biri farklı gereksinimlere, farklı öğrenme stillerine, farklı öğrenme hızlarına, farklı ilgi
ve meraka sahiptir. Coleman ve Cross’a (2001) göre her eğitim öğretim yılı başında sınıfa gelen üstün
yetenekli öğrenciler o yılki müfredatın %40 ila %60 civarını bilerek okula gelmektedir. Peine ve
Coleman, (2010)’a göre üstün yetenekli bir öğrencinin genel eğitim sınıfı ortamında katılmakta olduğu
aktivite, uygulama ya da süreçlerde %40 ila %60 gibi bir olasılıkla sıkılıyor olma, zaten bildiğini
tekrar ediyor olma veya boş boş oturup sınıfta bekleme gibi durumları yaşadığını belirtmiştir.
Ülkemizde üstün yetenekli çocukların eğitimi ile ilgili yapılan araştırmalar incelendiğinde,
özellikle zeka testlerinin geçerlik, güvenirlik ve ön norm çalışmalarının yapıldığı görülmektedir
(Tunalı, 2007; Kaplan, 2008; Gürpınar, 2006; Evrim, 2008; Atalay, 2007; Hürsever, 2007; Akar,
2009). Bunun yanı sıra çeşitli yöntemlerin öğrencilerin zihinsel süreçlerine etkisinin karşılaştırmalı
olarak belirlenmeye çalışıldığı araştırmalar da görülmektedir (İşlekeller, 2008; Kanlı, 2008).
Çelikdelen (2010) yapmış olduğu çalışmada Kırşehir ilindeki Bilim ve Sanat Merkezine devam eden
6, 7 ve 8.sınıf olmak üzere 30 üstün yetenekli öğrencinin kendi okullarında fen dersinde çeşitli
sorunlar yaşadıklarını belirtmiştir. Bu sorunların en temeli olarak da ders süresince sordukları
soruların çoğu zaman öğretmenleri tarafından önemsenmeden geçiştirildiğidir. Üstün yetenekli
öğrencilerin karakteristik özellikleri ve onların gereksinimlerini belirlemeye ilişkin olarak, rehberlik
gereksinimlerini belirlemeye yönelik sınırlı sayıda çalışmaya rastlanmıştır (Çalıkoğlu, 2009; Akar,
2010). Alan yazında üstün yetenekli öğrencilerin kendi örgün eğitim kurumlarında yaşadıkları
güçlüklere ilişkin çalışmalara çalışmalara ulaşılamamıştır. Bu çalışmada üstün yetenekli öğrencilerin
örfün eğitim kurumlarında yaşadaıkları güçlükleri belirlemeye ilişkin olarak büyük önem taşımaktadır.
Bu nedenle üstün yetenekli öğrencilerin kurumlarında ne gibi güçlüklerle karşılaştığını belirlemenin
yararlı olacağı düşünülmektedir.
Araştırmanın Amacı
Bu araştırma üstün yetenekli öğrencilerin örgün eğitim kurumlarında karşılaştıkları güçlüklere
belirlemek amacıyla bu çalışma gerçekleştirilmiştir. Araştırma amacı çerçevesinde üstün yetenekli
öğrencilere şu sorular yöneltilmiştir:
1) Üstün yetenekli bir öğrenci olarak örgün eğitim kurumunda arkadaşlarınızdan
kaynaklanan yaşadığınız güçlükler nelerdir?
2) Üstün yetenekli bir öğrenci olarak örgün eğitim kurumunda öğretmenlerinizden
kaynaklanan yaşadığınız güçlükler nelerdir?
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3) Üstün yetenekli bir öğrenci olarak örgün eğitim kurumunda okul yapısından
yaşadığınız güçlükler nelerdir?
4) Üstün yetenekli bir öğrenci olarak örgün eğitim kurumunda yaşadığınız güçlüklere
yönelik çözüm önerileriz nelerdir?
YÖNTEM
Araştırma Modeli
Bu araştırmada nitel araştırma deseni kullanılmıştır. Nitel araştırma herhangi bir şekilde
istatistiksel işlemler ya da başka bir sayısal araç olmaksızın verilerin üretildiği araştırma yaklaşımıdır
(Altunışık vd., 2005). Araştırmanın amacına uygun olarak nitel araştırma desenlerinden olgu bilim
(fenomenoloji) kullanılmıştır. Olgu bilim, bireylerin görüşlerini ve deneyimlerini açıklamak amacıyla
tercih edilen olgu bilim deseni, farkında olunan ancak derinlemesine ve ayrıntılı bir anlayışa sahip
olunmayan olgulara odaklanmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2011).
Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubunu 2017-2018 öğretim yılında Çanakkale ilindeki Bilim ve Sanat
Merkezinde öğrenimlerini sürdüren 24 üstün yetenekli öğrenci oluşturmaktadır. Çalışma grubunun
belirlenmesinde amaçlı örnekleme çeşitlerinden biri olan ölçüt örnekleme çeşidi kullanılmıştır Amaçlı
örnekleme; derinlemesine araştırma yapabilmek amacıyla çalışmanın amacı bağlamında bilgi
açısından zengin durumların seçilmesidir. Amaçlı örnekleme çeşitlerinden olan ölçüt örnekleme ise;
örneklemin problemle ilgili olarak belirlenen niteliklere sahip kişiler, olaylar, nesneler ya da
durumlardan oluşturulmasıdır (Yıldırım ve Şimşek, 2011).
Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özellikleri
Değişken

Demografik Özellik
Kadın
Erkek
Devlet okulu
Özel okul
2.sınıf
3.sınıf
4.sınıf
Toplam

Cinsiyet
Okul Türü
Sınıf

(f)
14
10
18
6
11
8
5
24

Araştırmaya katılan toplam 24 öğrenci cinsiyet açısından incelendiğinde 14’ünün kadın,
10’unun erkek olduğu, okul türü açısından incelendiğinde ise 18’inin devlet okulunda, 6’sının özel
okulda öğrenim gördüğü görülmektedir. Üstün yetenekli öğrencilerin örgün eğitim kurumlarındaki
sınıflarına bakıldığında ise, öğrencilerin 11’inin 2.sınıfa, 8’inin 3.sınıfa ve 5’inin 4.sınıfa devam
ettikleri görülmektedir.
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Veri Toplama Araçları
Araştırmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış ve yönlendirici olmayan görüşme
tekniği kullanılmıştır. Bu teknikle araştırmanın amacına uygun olarak görüşülen bireylerin
deneyimlerini detaylı olarak ortaya koymak hedeflenmiştir (Yıldırım ve Şimşek, 2011). Araştırmanın
görüşme soruları hazırlanırken konuyla doğrudan ya da dolaylı ilişkili alan yazın taranmıştır. Daha
sonraki aşamada ise alanında uzman ve deneyimli olan üç öğretim üyesinden görüşme sorularının
hazırlanması ve düzeltilmesi noktasında görüşler alınmıştır. Çünkü Büyüköztürk (2011), bir ölçme
aracının kapsam ve görünüş geçerliğinin uzman görüşleriyle değerlendirilebileceğini vurgulamaktadır.
Öğretim üyelerinin eleştirileri ve önerileri doğrultusunda görüşme soruları düzeltilerek yeniden
düzenlenmiştir. Görüşmeler, öğrencilerin uygun olduğu gün ve saatler belirlenerek yapılmıştır.
Öğrencilerle yapılan görüşmeler de ses kayıt cihazı kullanılmıştır. Ses kayıt cihazının kullanılması için
öğrencilerden izin alınmıştır. Yapılan her bir görüşme yaklaşık yirmi dakika sürmüştür.
Verilerin Analizi
Araştırmada üstün yetenekli öğrencilere yönelik olan görüşme sorularından elde edilen
verilerinin inanırlığının (trustworthiness) sağlanmasında çeşitli ölçütler dikkate alınmıştır. Bu ölçütler
alan yazında inandırıcı olma (credibility), aktarılabilirlik (transferability) ve doğrulanabilirlik
(credibility) şeklinde belirtilmiştir (Lincoln ve Guba, 2000). Araştırmanın doğrulanabilirliğinin
sağlanabilmesi noktasında elde edilen verilerin sonuçlarının sistematik şekilde ve açık, net, anlaşılır
bir dille ifade edilmesine çalışılmıştır. Araştırmada aktarılabilirlik ölçütünün karşılanması noktasında
araştırmaya katılan üstün yetenekli öğrencilerin görüşlerini ortaya çıkarmak amacıyla doğrudan
alıntılardan yararlanılmıştır. Bunu yanı sıra araştırmaya katılan öğrenciler, Ö1, Ö2,Ö3….Ö24 şeklinde
kodlanmıştır.
Görüşme sorularının analizinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır. İçerik analizi amaçları
belirleme, kavramları tanımlama, analiz basamaklarını belirleme, mantıksal bir yapıyı geliştirme,
kodlama kategorilerini belirleme, sayma, yorumlama ve sonuçları yazma aşamalarından oluşur
(Büyüköztürk, 2011). İçerik analizinde temelde yapılan işlem, birbirine benzeyen verileri belirli
kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirmek ve bunları okuyucunun anlayacağı biçimde
düzenleyerek yorumlamaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2011). Analiz sürecinde katılımcıların belirttiği
görüşler

çözümlenmiş

ve

ortaya

çıkan

temalar,

aralarındaki

bağları

gösterir

şekilde

modellendirilmiştir. Modeldeki ilişkileri gösteren okların kalınlığı, o tema için yapılan yükleme sayısı
dikkate alınarak çizilmiştir. Elde edilen bu sayısal değer 1n-5n aralığına göre ok kalınlıklarının
belirlenmesinde kullanılmıştır. Temalar için belirlenen ok kalınlığı arttıkça ilgili tema için yapılan
yükleme sayısı da aynı oranda artmaktadır.
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Araştırmanın inandırıcılığının sağlanması noktasında Cohen Kappa uyum değerleri
belirlenmiştir. Görüşme soruları araştırmacı tarafından ve dışarıdan bir başka uzmana ham veriler
verilerek iki kez ayrı ayrı kodlanmıştır. Kodlama işleminden sonra ise her bir araştırmacı kodlardan
yola çıkarak temalara ulaşmıştır. Başka bir ifadeyle kodlama aşamasında benzerlik taşıyan veriler
belirli kavramlar bağlamında bir araya getirilerek temalara ulaşılmıştır (Yıldırım ve Şimşek,
2011).Araştırmada veri kodlayıcıları (iki kodlayıcı) arasındaki uyumun belirlenmesinde (Cohen
Kappa) uyum değerleri kullanılmış ve bu değerler çerçevesinde çeşitli yorumlar yapılmıştır. Uyum
değer aralıklarına alan yazında .20 veya .20’den düşük olması “zayıf uyum”, .21 - .40 aralığında yer
alması ise “ orta düzeyin altında uyum”, .41- .60 aralığında yer alması “orta düzey uyum”, .61-.80
aralığında olması “iyi düzeyde uyum”, .81- 1.00 aralığında yer alması ise “ çok iyi düzeyde uyum”
şeklinde yer verilmektedir (Vierra ve Garret, 2005). Bu bağlamda veri kodlayıcılarının ayrı ayrı
oluşturdukları kodlar ve temalar kappa uyum değerleri ile karşılaştırılarak incelenmiş; hangi kodun
hangi temada yer alacağı hususunda uzlaşılamayan kodlar değerlendirme dışında bırakılmıştır. Bu
çerçevede araştırmanın birinci temasında .78, ikinci temasında .89, üçüncü temasında .91, dördüncü
temasında .93 Kappa değerlerine ulaşılmıştır. Bu değerler Cohen Kappa değer aralıklarına göre .78 .93 arasında değerlerin ortaya çıktığını göstermektedir. Bu noktadan hareketle bu değerlerin “iyi/çok
iyi düzeyde uyum” gösterdiği söylenebilir. Görüşme sorularının analizinden elde edilen verilerin
modelleştirilmesinde NVivo 8. nitel veri analiz programı kullanılmıştır. Görüşmeye katılan üstün
yetenekli öğrencilerin bazı görüşleri doğrudan aktarmalar şeklinde araştırma temalarına yansıtılmıştır.
Ortaya çıkan sonuçlar araştırmacılar tarafından yorumlanmıştır.
BULGULAR
Bu bölümde araştırma verilerine bağlı olarak elde edilen bulgular ve yorumlara yer verilmiştir.
Araştırmaya gönüllü olarak katılan üstün yetenekli öğrencilerin araştırma sorularına verdikleri yanıtlar
şekiller aracılığıyla gösterilmiştir.
Üstün Yetenekli Öğrencilerin Örgün Eğitim Kurumlarında Karşılaştıkları Güçlüklere
İlişkin Araştırma Soruları
Şekil 1 incelendiğinde üstün yetenekli öğrenciler örgün eğitim kurumlarında karşılaştıkları
güçlüklere ilişkin dört ana tema çerçevesinde görüşlerini belirtmiştir. Birinci temada öğrencilerin
arkadaşlarından kaynaklanan güçlüklere ilişkin görüşler, ikinci temada öğretmenlerinden kaynaklanan
güçlüklere ilişkin görüşler,

üçüncü temada okuldan kaynaklanan güçlüklere ilişkin görüşler ve

dördüncü temada karşılaşılan güçlüklere ilişkin çözüm önerilerine ilişkin görüşler ortaya konmuştur.
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Şekil 1. Üstün Yetenekli Öğrencilerin Örgün Eğitim Kurumlarında Karşılaştıkları Güçlüklere İlişkin
Temaların Şematik Gösterimi
Üstün

Yetenekli

Öğrencilerin

Örgün

Eğitim

Kurumlarında

Arkadaşlarından

Kaynaklanan Karşılaştıkları Güçlüklere Yönelik Görüşleri
Şekil 2 incelendiğinde, nitel analiz sonucunda en fazla yüklemenin üstün yetenekli
öğrencilerin

örgün

eğitim

kurumlarında

arkadaşlarından

kaynaklanan

güçlüklere

ilişkin

“arkadaşlarının kendilerini kıskanmaları” temasına yapıldığı tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra
öğrenciler; “üstün zekâlı olma etiketi” ve “arkadaşlarının yavaş öğrenmeleri” karşılaşılan güçlük
olarak belirtmişlerdir. Bu çerçevede öğrencilerin en temel vurguladığı nokta üstün yetenekli ve üstün
zekâlı olarak tanılanmış olmanın getirdiği sıkıntılardır. Arkadaşları tarafından kıskanılmak, üstün
zekâlı olma etiketi ile farklılıklarına vurgu yapılmıştır. Diğer önemli nokta ise üstün yetenekli olmanın
getirdiği bireysel özelliklerden dolayı akranlarına göre daha hızlı öğrenmeleri, arkadaşlarının onlara
göre yavaş öğrenmeleri ve süreçte sıkılmalarına değinilmiştir. Bu temaya referans olan üstün yetenekli
öğrencilerin bazılarının görüşleri aşağıda örneklendirilmiştir.

Şekil 2. Üstün Yetenekli Öğrencilerin Örgün Eğitim Kurumlarında Arkadaşlarından Kaynaklanan
Karşılaştıkları Güçlüklere İlişkin Şematik Gösterim
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Öğrencilerin örgün eğitim kurumlarında arkadaşlarından kaynaklanan karşılaştıkları
güçlüklere ilişkin ortaya koydukları görüşlerden bazıları şunlardır:
“…..Arkadaşlarım her çalışmada yaptığım her etkinlikte kıskanıyorlar…Sen üstünsün tabi ki
yaparsın şekilde ifadeler söylüyorlar. Beni kıskanmaları hiç hoşuma gitmiyor. Bana sen üstün
yeteneklisin, sen BİLSEM’e gidiyorsun demelerini istemiyorum” (Ö-7).
“ Arkadaşlarım üstün zekâlı öğrencisin sen, nasıl sınavda 100 alamazsın diyor. Her zaman
üstün zekalısın sen, her şeyi tam ve en iyi senin yapman gerekiyor diyorlar... Benim üstün
zekâlı olmamı kıskanıyorlar”(Ö-11).
“ Arkadaşlarımın yavaş öğrenmeleri ve benden devamlı yardım istemeleri beni yoruyor....
Öğretmenin verdiği bir etkinlikte ben erkenden bitirince onları bekliyorum ve onlarda hadi
bize yardım et diyorlar....”(Ö-23).
Üstün Yetenekli Öğrencilerin Örgün Eğitim Kurumlarında Öğretmenlerinden
Kaynaklanan Karşılaştıkları Güçlüklere Yönelik Görüşleri
Üstün yetenekli öğrencilerin örgün eğitim kurumlarında öğretmenlerinden kaynaklanan
güçlüklere ilişkin elde edilen görüşlerin içerik analiziyle çözümlemesi sonucunda oluşturulan model
Şekil 3’de yer almaktadır. Bunun yanı sıra öğretmenlerden kaynaklanan güçlüklere ilişkin belirtilen
görüşlerden oluşan ve yükleme sayısı en fazla olan temalar ile bu temalar içerisinde yer alan görüşler
aşağıda detaylı olarak betimlenmiştir.

Şekil 3. Üstün Yetenekli Öğrencilerin Örgün Eğitim Kurumlarında Öğretmenlerinden Kaynaklanan
Karşılaştıkları Güçlüklere İlişkin Şematik Gösterim
Üstün yetenekli öğrencilerin örgün eğitim kurumlarında öğretmenlerinden kaynaklanan
güçlüklere ilişkin olarak en çok yükleme yapılan görüş; “ders anlatım yönteminin sıkıcı olması”
belirtilmiştir. Bunun yanı sıra öğretmenleri tarafından sınırlandırılmak, bireysel farklılıklarının dikkate
alınmaması da belirtilen görüşler arasında yer almaktadır. Bu temaya referans olan üstün yetenekli
öğrencilerin bazılarının görüşlerine aşağıda yer verilmiştir.
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“ Derslerde çok sıkılıyorum. Öğretmenim hep aynı şekilde ders işliyor... Keşke BİLSEM ’deki
gibi işlense her dersimiz...” (Ö-4).
“Öğretmenlerimiz derste devamlı kitaba bağlı olarak ders işliyor. Hangi ders olursa olsun
devamlı öğretmenler anlatıyor, tahtaya yazı yazıyor biz de defterimize yazıyoruz…
Arkadaşlarımla birlikte araştırma yapmak, incelemek, sorgulamak istiyorum birçok şeyi.
Öğretmenlerimin bazılarına bunları dediğimde bunları yapmak için çok zamanımız yok, çok
fazla konumuz var diyorlar... Özellikle Fen Bilimleri derslerinde keşke belgeseller üzerinden
dersleri işlesek, belgeselleri izlesek, sonra araştırsak ve tartışsak çok daha eğlenceli
olurdu…..”(Ö-16).
“Öğretmenim beni devamlı bekletiyor....Ben etkinlikleri yapınca diğer sayfaları da
yapabilecekken bekle, geçme, ilerleme diyor. Ben arkadaşlarımdan önde yaparsam etkinlik
sayfalarını öğretmenim bana kızıyor....” (Ö-20).
“ Derslerde öğretmenim bana az söz hakkı veriyor. Ben ne zaman parmağımı kaldırsam sen
zaten biliyorsun, sen zaten bilirsin diyor ve bana çok az söz hakkı veriyor... Ben de artık
derslerde parmak kaldırmaktan vazgeçtim. Nasıl olsa bana söz hakkı vermeyecek ki...” (Ö-8).
Üstün Yetenekli Öğrencilerin Örgün Eğitim Kurumlarında Okuldan Kaynaklanan
Karşılaştıkları Güçlüklere Yönelik Görüşleri
Çalışma grubunda yer alan üstün yetenekli öğrencilerin, örgün eğitim kurumlarında okuldan
kaynaklanan güçlülere ilişkin görüşlerin nitel analizi sonucunda oluşturulan model Şekil 4’de
gösterilmiştir.

Şekil 4. Üstün Yetenekli Öğrencilerin Örgün Eğitim Kurumlarında Okuldan Kaynaklanan
Karşılaştıkları Güçlüklere İlişkin Şematik Gösterim
Şekil 4 incelendiğinde üstün yetenekli öğrencilerin okuldan kaynaklı karşılaştıkları güçlüklere
ilişkin elde edilen görüşlerin içerik analiziyle çözümlenmesi sonucunda oluşturulan modelde;
öğrencilerin büyük çoğunluğu “laboratuvarların olmaması” görüşünü ifade etmiştir. Öğrenciler
genellikle okulun fiziki yapısından ya da donanımından kaynaklanan güçlüklere değinmişlerdir.
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Örneğin; sportif faaliyetler için alanların azlığı, bilgisayar laboratuvarlarının az olması, okul bahçenin
küçük olması, farklı atölye çalışmalarının yapılabileceği zekâ oyunları sınıfının olmaması vb.
görüşlerini de ifade edilmiştir. Bu temaya ilişkin üç üstün yetenekli öğrenci görüşlerini şu şekilde
belirtmiştir:
“Okulda ne bilgisayar laboratuvarı ne de fen laboratuvarı yok... Hayalimdeki projelerimi
yapamıyorum.” (Ö-19).
“Okulun duvarları bile çok renksiz. Nereye baksam aynı şeyleri görüyorum... Okul benim için
cazip olmuyor okula gelmek istemiyorum...” (Ö -9)
“….Okul bahçemiz oldukça küçük… Bahçemizde hiçbir sosyal etkinlik yapamıyoruz.
Bahçemize bitkiler ekebileceğimiz, onları yetiştirip büyüdüklerini gözlemleyebileceğimiz
hiçbir yer yok. Oysa rengârenk çiçekleri ya da çeşitli sebzeleri yetiştirebilsek ne güzel
olurdu”(Ö-13).
Üstün Yetenekli Öğrencilerin Örgün Eğitim Kurumlarında Karşılaştıkları Güçlüklere
Yönelik Çözüm Önerilerine İlişkin Görüşleri
Şekil 5’ bakıldığında üstün yetenekli öğrencilerin örgün eğitim kurumlarında karşılaştıkları
güçlüklere ilişkin çözüm önerilerinde en çok yükleme yapılan görüş; öğretmenlerin farklı şekilde ders
işlemesi olarak ortaya konmuştur. Bunun yanı sıra öğretmenler ve arkadaşlarla iletişimin arttırılması,
bilimsel alanların arttırılması, ailelere eğitim verilmesi, okul huzurunun sağlanması belirtilmiştir.

Şekil 5. Üstün Yetenekli Öğrencilerin Örgün Eğitim Kurumlarında Karşılaştıkları Güçlüklere Yönelik
Çözüm Önerilerine İlişkin Şematik Gösterim
Üstün yetenekli öğrencilerin örgün eğitim kurumlarında karşılaştıkları güçlüklere yönelik
çözüm önerilerine ilişkin ortaya koydukları görüşlerden bazıları şunlardır:
“Öğretmenlerim daha farklı ders işlerse okuluma isteyerek gideceğim. Mesela biraz
oyunlarla, eğlenceli şekilde ders işlense tıpkı BİLSEM ‘deki gibi….. Öğretmenlere özellikle
teknolojiyi de kullanarak farklı şekilde ders işleyebilecekleri çeşitli yöntemler
kazandırılmalıdır” (Ö-18).
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“…Zekâ oyunları sınıfımız olsa, bilimsel çalışmalar yapabileceğimiz atölyelerimiz olsa bence
herkes kendi yeterliliğinde ve hızında daha etkili öğrenir” (Ö -6).
“Okulda barış ortamı çok önemli… Bazı arkadaşlarım bana ve BİLSEM’ e giden diğer
arkadaşlarıma baskı yapıyor. Yüksek not beklentisine ve diğer sorunlarımıza ilişkin biz üstün
yetenekli öğrencilere danışmanlık hizmeti verilmeli ”(Ö-24).
“Aslında sorunlar beni korkutmuyor. Önemli olan sorunlarla başa çıkabilmek... Bazne
kendime uygun olan çözüm yolunu deniyorum özellikle arkadaşlarımla olan ilişkimde işe
yarıyor bu çözüm yolum... Duygularımızı anlamamız, ifade etmemiz ve de kontrol etmemiz çok
öenmli diye düşünüyorum...”(Ö-4)
SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER
Üstün yetenekli öğrenciler örgün eğitim kurumlarında sahip oldukları zihinsel, psikolojik,
sosyal özellikleri bakımından akranlarından farklı olarak özellikler sergilemektedir. Bu bağlamda
örgün eğitim kurumlarında; arkadaşlarından, öğretmenlerinden

ve kurumdan kaynaklanan çeşitli

güçlüklerle karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu güçlüklere ilişkin olarak arkadaşlarının ve
öğretmenlerinin “üstün” olma kavramına yükldikleri yüksek beklentiler onları psikolojik ve sosyal
anlamda sıkıntıya düşürmektedir. Araştırmada katılımcılar arkadaşları tarafından kıskanıldıklarını,
anlaşılmadıklarını, alay edilerek akran zorbalığına maruz kaldıklarını ifade etmişlerdir. Bu sorunların
en temelleri; akranları ile eş zamanlı bir gelişim süreci içinde olmamaları, akran ve öğretmen ilişkileri,
bireysel özellikleri, mükemmelliyetçilik, çok boyutlu potansiyele sahip olmaları olarak ifade
edilebilir.Üstün yetenekli öğrencilerin sahip oldukları karakteristik özelliklerden dolayı örgün eğitim
kurumlarında akranları tarafından yaşadığı güçlükler yapılan çeşitli araştırma bulgularının sonuçları ile
benzerlik taşımaktadır (Kleine ve Webb, 1992; Reis, 2002; Adderholt-Elliot, 1989; Whitmore, 1980).
Üstün yetenekli öğrencilerin örgün eğitim kurumlarında yaşadıkları en dikkat çekici güçlük
öğretmenlerinden kaynaklanan güçlüklerdir. Öğretmenleri tarafından sınıf içersinde sınırlandırılmak,
ders anlatımında öğretmenlerin öğrenci ilgi ve ihtiyaçlarını merkeze almaması ve öğrenci sorularının
cevapsız bırakılması katılımcılar tarafından belirtilmiştir. Alan yazında yapılan çalışmalarda özellikle
üstün yetenekli öğrencilerin öğretmenlerine ilişkin çalışmalar yapılmıştır. Araştırma bulguları ışığında
üstün yetenekli öğrencilerin farklı şekillerde farklı özelliklere ve yeterliklere sahip olmaları gerektiği
bir kez daha ortaya çıkmıştır. Araştırmanın bu bulgusu; Dağlıoğlu’nun (2010) “Üstün Yetenekli
Çocukların Eğitiminde Öğretmen Yeterlikleri ve Özellikleri” isimli çalışmasındaki üstün yetenekli
çocukların, potansiyel açıdan diğer sınıf arkadaşlarından öğrenme hızı-derinliği ve sahip oldukları
ilgiler bakımından farklı olduklarından dolayı, öğretmenlerin bir takım özelliklere ve yeterliklere sahip
olmaları gerektiği sonucuyla benzerlik taşımaktadır. Gültekin, Çubukçu ve Dal, (2010) tarafından
yapılan çalışmada üstün yetenekli öğrencilerin öğretmenlerinin eğitim-öğretimle ilgili olarak öğrenciyi
tanıma, öğretimi planlama, materyal geliştirme, öğretim yapma, öğretimi yönetme, başarıyı
değerlendirme, rehberlik yapma, temel becerileri geliştirme, özel gereksinimi olan öğrencilere hizmet
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etme, yetişkinleri eğitme, ders dışı etkinliklerde bulunma, kendini geliştirme, okulu geliştirme, okulçevre ilişkilerini geliştirme yeterlik alanlarının tümünde eğitim gereksinimi duydukları da ortaya
konmuştur.
Üstün yetenekli öğrenciler kurumlarından kaynaklanan güçlüklere ilişkin olarak daha çok
fiziki yapı ve fiziki donanım hakkında görüşlerini bildirmişlerdir. Okul yapısının onların ihtiyaçlarını
karşılayack şekilde yapılandırılması, bilimsel çalışmalar ve araştırmalar yapabilecekleri çeşitli
laboratuarlarının olması ya da BİLSEM’in yapısındaki gibi çeşitli atölyelerin bulunması gerektiğini
ifade etmişlerdir.
Üstün yetenekli öğrenciler örgün eğitim kurumlarında karşılaşılan bu güçlüklere ilişkin olarak
çözüm önerilerinde özellikle öğretmen eğitimine vurgu yapmış olup, öğretmen ve akranlar ile sağlıklı
bir iletişimin sağlaması gerekliliği belirtilmiştir. Okuldaki barış ortamının sağlanamsı konusunda
akran zorbalığına ilişkin eğitimlerin verilmesi, okul rehber öğretmeni tarafından üstün yetenekli
öğrencilere özgü danışmanlık hizmetinin ayrıca yapılması da ifade edilen görüşler arasındadır.
Araştırmada çıkan sonuçlara bakıldığında üstün yetenekli öğrencilerin hissettikleri güçlükleri
tanımlamaları, ortaya koymaları ve bunlara ilişkin çözüm önerilerinde kimi zaman kendi sorunlarla
başa çıkma stratejilerini uyguladıkları tespit edilmiştir.
Araştırma sonuçları çerçevesinde şu önerilerde bulunulabilir:
•

Üstün yetenekli öğrencilerin “üstün yetenekli olma” etiketi ile yüksek beklentinin
oluşturulmasının önüne geçmek için okuldaki öğrencilere okul rehber öğretmeni tarafından
eğitimler verilebilir. Aynı zamanda okul rehber öğretmenleri karatfından üstün yetenekli
öğrencilere özgü danışmanlık hizmeti sunulabilir.

•

Akranları tarafından “üstün olma” etiketi ile sözlü ve psikolojik olarak akran zorbalığına
maruz kalan üstün yetenekli öğrencilere ilişkin zorbalığın engellenmesi ve önlenmesi için
gerekli eğitimlerin öğrencilere verilmesi sağlanmalıdır.

•

Üstün yetenekli öğrencilerin yetenekleri doğrultusunda bilimsel çalışma disiplini edinmelerine
imkân sağlayan şartların, ortam ve fırsatların oluşturularak disiplinler arası çalışmalardaki
kazanımlarla sorunları çözmeye ya da ihtiyacı karşılamaya yönelik çeşitli projeler
gerçekleştirmelerini, yaşam projelerini gerçekleştirme fırsat ve imkânlarının verilmesini
sağlayan atölye çalışmaları için okul ortamları tasarlanması yaygınlaştırılmalıdır.

•

Üstün yetenekli öğrencilerin örgün eğitim kurumlarındaki öğretmenlerine bu öğrencilerin
bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimleri hakkında eğitici eğitimlerinin düzenlenmesi
sağlanmalıdır.
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ÖZET
Bu çalışma; Pes planus olan öğrencilerinin fiziksel uygunluk düzeyi ve benlik saygılarının
değerlendirilmesi ve bu durumun birbiri ile olan ilişkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma kesitsel
tarama modelinde bir çalışmadır. Araştırmaya pes planus olan 134 erkek ve 134 kadın öğrenci katılmıştır.
Araştırmada Uluslararası Fiziksel Aktivite Düzeyi Belirleme Ölçeği (UFAA) ve Rosenberg Benlik Saygısı
Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analiz edilmesinde SPSS 24.0 istatistik programı kullanılmıştır. Compute
veriable ile ölçeklerin alt boyutları hesaplanmış ve Bağımsız Örneklem T Testi kullanılarak cinsiyetler arası
karşılaştırma yapılmıştır. Ölçekler arasındaki ilişkiyi belirlemek için İki Değişkenli Korelasyon analizi
kullanılmıştır. Katılımcıların UFAA’ya göre hesaplanan haftalık enerji tüketiminin erkekler (1357,30±244,85) ve
kadınlarda (1298,20±243,14) en fazla hafif (met-dk/hafta) düzeyde ve anlamlı (p<0.05= ,048) fark olduğu
belirlenmiştir. Benlik saygısı ölçeğinden alınan puan ortalamasına göre bayan ve erkeklerin orta düzey benlik
saygısına sahip olduğu ve iki grup arasındaki farkın anlamlı olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin fiziksel
uygunluk düzeyi ve benlik saygıları karşılaştırıldığında fiziksel uygunluk düzeyi düşük olan öğrencilerin yaşam
kalitesi ve benlik saygısının etkilediği belirlenmiş, bu duruma etki eden en önemli etmenin pes planus olan
bireylerin bacak, diz ve bel bölgesinde ağrılarının olması olduğunu söyleyebiliriz.
Anahtar Kelimeler: Pes Planus, Fiziksel Uygunluk, Benlik Saygısı.
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GİRİŞ
İnsan vücunda anatomik olarak yürümeyi, dik durmayı, vücut ağırlığını taşıyıp, kişilerin yer
değiştirmesine olanak sağlayan mekanik olarak en fazla zorlanan ayak yapısındaki deformasyon
insanları fiziksel ve ruhsal anlamda etkilemektedir (Lee, Vanore, Thomas, Catanzariti, Kogler ve
Kravitz, 2005). Ayak yapısında oluşan deformasyonlar kişilere ve yaşa göre farklılık göstermektedir.
Ayak tabanında ortaya çıkan bu rahatsızlıklardan, pes planus çoğunlukla ayağın medial
longitudinal arkının yüksekliğinin azalması veya bu ark yüksekliğinin tamamen olmaması sonucu
oluşan patoloji olarak tanımlanmaktadır (Lee vd., 2005; Weinstein ve Buckwalter, 1994). Başka bir
tanıma göre; pes planus, genellikle subtalar eklem pronasyonu ile birlikte görülen, MLA yüksekliğinin
azalması veya tamamen düzleşmesini tanımlamak için kullanılan genel bir terimdir (Shibuya, Jupiter,
Ciliberti, Vanburen ve La Fontaine, 2010; Esterman ve Pilotto, 2005). Pes planus ile oluşan bu fiziksel
yetersizliklerden dolayı bireylerin fiziksel uygunluğu da etkilenmektedir.
Dünya Sağlık Örgütüne göre (WHO) fiziksel uygunluk; kassal bir işi başarılı bir şekilde
yapma yeteneği olarak tanımlamaktadır (Gutin, Manos ve Strong, 1992; Ekelund ve Sjostrom, 1999).
Riddoch ve Boreham’e göre fiziksel uygunluk kişinin bir işi uzun süre yorgunluk yaşamadan
yapabilme becerisi olarak tanımlanmaktadır. Bu durum kişinin kuvvetine, dayanıklılığına,
çabukluğuna, esnekliğine ve bu öğelerin birlikte çalışmasına bağlıdır (Riddoch ve Boreham, 1995).
Fiziksel uygunluk seviyesinin olumlu olması fiziksel aktivite yapmada zorluk yaşamama anlamına
gelebilir. Kişilerin fiziksel uygunluk düzeylerinin olumlu olması bireyleri psikolojik olarak
etkileyebilmektedir. Ağrı seviyesine göre kişilerin ruhsal yönden etkilediği ve bu durumun benlik
saygısına etkisi olabilmektedir.
Benlik saygısı; kişinin kendini tanıması, kendine güvenmesi, kendini kabul etmesi ve kendine
saygı duyması olarak ifade edilebilir. Bu sayede kişi kendi yeteneklerini, becerilerini ve güçlerini
olduğu gibi kabul etmektedir (Ogden ve Evans, 1996). Günümüzde bireylerin fiziksel olarak fit olması
ve kendilerini iyi hissetmeleri amaçlanır (Gallahue ve Donnelly, 2003; Biddle, Fox ve Ne Bouther,
2001). Fiziksel benlik algısı, bireyin psikomotor boyutta kendisini algılaması ve değerlendirmesi
olarak ifade edilir (Fox, 1997). Sonstroem ve Potts’a göre ise fiziksel benlik algısı; atletik beceri,
kuvvet, dayanıklılık ve esneklik gibi özelleştirilmiş motor becerilerdeki algılardır (Sonstroem ve Potts,
1996).
Ayakta tabanında meydana gelen ve vücudun diğer bölümlerini de etkileyen pes planusun,
kişilerin fiziksel uygunluk düzeyini nasıl etkilediğinin belirlenmesi, fiziksel uygunluk düzeyine bağlı
olarak benlik saygısına etkisini tespit etmek amacıyla literatürde sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır.
Buna göre yapılan bu çalışma Pes planus olan İnönü Üniversitesi öğrencilerinin fiziksel uygunluk
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düzeyi ve benlik saygılarının değerlendirilmesi ve bu durumun birbiri ile olan ilişkisini belirlemek
amacıyla yapılmıştır.
YÖNTEM
Araştırma Model�
Araştırma kesitsel tarama modelinde bir çalışmadır. Bu tarama modelinde evreni temsil
edecek örneklem grubu seçilir. Veri toplama süreci bir seferde gerçekleştirilir. Araştırmada seçilen
kesimin araştırmaya yüksek oranda katılması ile çalışma sonuçlarının güvenilirliğini arttırmaktadır.
Çalışma Grubu
Çalışma; 2016/218 protokol numaralı Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik
Araştırmaları Yerel Etik Kurulu’ndan gerekli izin ve onay alınarak yapılmıştır. Çalışma PazartesiÇarşamba ve Cuma günleri 09:00-14:00 arası yapılmıştır. Araştırmanın evrenini Türkiye’nin
doğusunda Malatya ilinde bulunan İnönü Üniversitesinde öğrenim gören üniversite öğrencileri
oluştururken, örneklem grubunu Eğitim Fakültesinde öğrenim gören pes planuslu 134 erkek ve 134
kadın öğrenci oluşturmaktadır. Örnekleme dâhil edilme kriterleri olarak; pes planuslu olmak,
araştırmaya gönüllü katılmak ve aktif öğrenci olmak.
Çalışmaya katılacak öğrenci sayılarını belirlemek amacıyla güç analizi yapılarak örneklem
grubuna dâhil edilecek öğrenci sayıları belirlenmiştir. Yapılan güç analizine göre örneklem grubuna
dâhil edilen öğrenci sayısı n=134 kişi olarak belirlenmiştir.
Tip I hata oranı 0,05 düzeyinde, beklenen güç değeri 0,90 düzeyinde, etki büyüklüğü ise orta
düzeyde kabul edildiğinde 1 grup için yapılan güç analizi her bir grup için 134 kişinin yeterli olacağını
göstermiştir (Hinkle, Wiersma ve Jurs, 2003).
Ver� Toplama Yöntem�
Pes Planus Belirleme Yöntemi: 46 x 55 x 33 s boyutlarında 15 kg ağırlığında maximum 200
kg ağırlık taşıma kapasitesinde 02990 ürün kodu İtalyan marka olan ayak tabanı görüntüleme
(podoskop) cihazı kullanılmıştır.
Öğrencilerinin pes planus olduklarını belirlemek amacıyla cam plak üzerinde çorapsız ayak ile
ayakta duran kişinin, altta yerleşmiş olan aynaya yansıyan görüntüsüne bakarak ayak izini belirleyen
podoskop cihazı kullanılmıştır. Staheli İndeksi (Sİ) oranına göre ayağın orta noktasındaki en dar
bölgesi ile topuk kısmının en geniş bölgesi arasındaki oranın 0,7 oranından büyük olması pes planus
olarak ifade edilmiştir (Staheli, Chew ve Corbett, 1987).
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Fiziksel Uygunluk Düzeyi Belirleme Yöntemi: Karaca ve arkadaşları tarafından geliştirilen
UFAD anketi ile öğrencilerin fiziksel uygunluk düzeyi belirlenmiştir. Ölçekte haftada en az bir kez
olmak kaydıyla düzenli olarak yapılan aktiviteler ve bu aktivitelerin kaç saat veya dakikada yapıldığı
sorgulanmaktadır. Ölçek, tanımlayıcı bilgiler (yaş, boy, vücut ağırlığı), iş ile ilgili aktiviteler, okul ile
ilgili aktiviteler, ulaşım aktiviteleri, merdiven çıkma, ev aktiviteleri, hobi olarak yapılan aktiviteler ve
spor aktiviteleri bölümlerini içermektedir. Ölçeğin “son 7 gün” veya “herhangi bir haftada” biçimli
soru çeşitleri kullanılmıştır (Karaca, Ergen ve Koruç, 2000).
Kısa form; yürüme, orta şiddetli ve şiddetli aktivitelerde harcanan zaman ve otururken
harcanan zaman hakkında bilgi sağlamaktadır.
Kısa formun toplam skorunun hesaplanması yürüme, orta şiddetli aktivite ve şiddetli
aktivitenin süre (dakikalar) ve frekans (günler) toplamını içermektedir. Aktiviteler için gerekli olan
enerji MET-dakika skoru ile hesaplanır. Bu aktiviteler için standart MET değerleri oluşturulmuştur.
Bunlar;
•

Yürüme = 3.3 MET,

•

Orta Şiddetli Fiziksel Aktivite = 4.0 MET,

•

Şiddetli Fiziksel Aktivite = 8.0 MET,

•

Oturma = 1.5 MET.

Bu değerler kullanılarak günlük ve haftalık fiziksel aktivite seviyesi hesaplanır.
Örneğin; 3 gün 30 dakika yürüyen bir kişinin yürüme MET-dk/hafta skoru: 3.3 X 3 X 30 =
297 MET-dk/hafta olarak hesaplanmaktadır.
Yürüme MET-dk/hafta = 3.3 X yürüme dakikası X yürüme gün sayısı,
Orta şiddetli MET-dk/hafta = 4.0 X orta şiddetli aktivite dakikası X orta şiddetli aktivite
yapılan gün sayısı,
Şiddetli MET-dk/hafta = 8.0 X şiddetli aktivite dakikası X şiddetli aktivite yapılan gün sayısı,
Toplam, MET-dk/hafta = (yürüme + orta şiddetli+ şiddetli + oturma) MET- dk/hafta. (Savcı,
2006).
Benlik Saygılarının Belirlenme Yöntemi: Benlik saygısının belirlenmesi amacıyla da
Rosenberg Benlik Saygısı ölçek formu kullanılmıştır. Ölçeğin beşi olumlu, beşi olumsuz olarak ifade
edilmiş 10 maddeden oluşmaktadır. Ölçekten alınan puanların yüksekliği bireylerin benlik saygılarının
yükseldiği anlamını taşımaktadır (Rosenberg, 1986; Çuhadaroğlu, 1986)..
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Verilerin Analizi
Verilerin analiz edilmesinde SPSS 24.0 istatistik paket programı kullanılmıştır. Verilerin
aritmetik ortalamaları, standart sapmaları ve ölçekler arasındaki ilişki belirlenmiştir. Kullanılan
ölçeklerin alt boyutlarını belirlemek için ölçeklerin formülleri kullanılarak alt boyutları hesaplanmıştır.
Fiziksel uygunluk düzeyi ve benlik saygısınının değerlendirilmesi için normallik testi yapılarak
bağımsız örneklem t- testi kullanılmıştır. Fiziksel uygunluk düzeyi ve benlik saygısı arasındaki ilişkiyi
belirlemek için ise ‘’X’’ Korelasyon analizi yapılarak gruplar arasındaki ilişki belirlenmiştir.
BULGULAR
Tablo 1. Araştırmaya katılan öğrencilerin cinsiyet değişkenine göre yaş, boy ve kilo aritmetik
ortalama, standart sapma ve t testi sonuçları.
Cinsiyet
Yaş

Boy

Kilo

N

p

M±SS

Erkek

134

22,6±2,04

Kadın

134

21,9±1,90

Erkek

134

1,71±,044

Kadın

134

1,58±,035

Erkek

134

76,07±5,84

Kadın

134

58,63±4,67

,002

,000

,000

p<0.05

Tablo 1’e bakıldığında araştırmaya katılan erkek öğrencilerin yaş ortalamasının (22,6±2,04),
kadın katılımcılara (21,9±1,90) göre büyük olduğu ve iki grup arasındaki farkın anlamlı (p<0.05=,002)
olduğu, öğrencilerin boy ve kilo durumu karşılaştırıldığında erkek katılımcıların boy uzunluklarının
ortalaması (1,71±,044) kadın katılımcılara (1,58±,035) göre uzun olduğu, kilogram ortalamalarının ise;
erkek katılımcıların kilogram ortalamasının (76,07±5,84) kadın katılımcılara (58,63±4,67) göre daha
ağır olduğu ve iki grup arasındaki farkın anlamlı (p<0.05=,000) olduğu belirlenmiştir.
Tablo 2. Araştırmaya katılan öğrencilerin cinsiyet değişkenine göre beden kitle indeksi (bki) aritmetik
ortalama, standart sapma ve t testi sonuçları.
BKİ

Cinsiyet
Erkek

N
134

M±SS

Kadın

134

23,3±1,45

25,7±1,16

p
,000

p<0.05

Tablo 2’e bakıldığında araştırmaya katılan öğrencilerden erkek (25, 7) ve kadın (27, 3)
katılımcıların (BKİ) ortalamasının kilolu olduğu ve iki grup arasındaki farkın (p<0.05=,000) anlamlı
olduğu belirlenmiştir.
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Tablo 3. Araştırmaya katılan öğrencilerin cinsiyet değişkenine göre fiziksel aktivite anket'inden elde
edilen UFAD aritmetik ortalama, standart sapma ve t testi sonuçları.
Cinsiyet
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın

Hafif (met-dk/hafta)
Orta (met-dk/hafta)
Yüksek (met-dk/hafta)

Erkek
Kadın

Toplam (met-dk/hafta)

N

X±SS

134

1357,30±244,85
1298,20±243,14
420,89±162,25
367,46±162,99

134
134
134
134
134
134

p

488,05±174,92
467,76±179,23
2212,83±431,14
2186,86±437,76

134

,048
,008
,349
,625

p<0.05

Tablo 3’e bakıldığında araştırmaya katılan öğrencilerin UFAD’ a göre hesaplanan haftalık
enerji tüketiminin erkekler (1357,30±244,85) ve kadınlarda (1298,20±243,14) en fazla hafif (metdk/hafta) düzeyde ve (p<0.05=,048) anlamlı olduğu belirlenmiştir.
Tablo 4. Araştırmaya katılan öğrencilerin cinsiyet değişkenine göre benlik saygısı aritmetik ortalama,
standart sapma ve t testi sonuçları.
RBSÖ

Cinsiyet

N

M±SS

Erkek

134

2.58±.27

Kadın

134

2.50±.25

p
.014

p<0.05

Tablo 4’e bakıldığında araştırmaya katılan öğrencilerin benlik saygısı ölçeğinden alınan puan
ortalamasına göre bayan ve erkeklerin orta düzey benlik saygısına sahip olduğu ve iki grup arasındaki
farkın (p<0.05=,014) anlamlı olduğu görülmektedir.
Tablo 5. Araştırmaya katılan öğrencilerin fiziksel uygunluk düzeyi ve benlik saygısı arasındaki
ilişkinin korelasyon analiz sonuçları.
Benlik saygısı
r

p

Hafif

-,083

,174

Orta

,002

,972

Yüksek

-,074

,230

Toplam
p<0.05

-,076

,213

Tablo 5’e bakıldığında araştırmaya katılan öğrencilerin hafif (met-dk/hafta) fiziksel uygunluk
düzeyi ile benlik saygısı arasında ise negatif yönde anlamsız bir ilişki olduğu, orta (met-dk/hafta)
fiziksel uygunluk düzeyi ile benlik saygısı arasında pozitif yönde anlamsız bir ilişki olduğu, yüksek
(met-dk/hafta) fiziksel uygunluk düzeyi ile benlik saygısı arasında negatif yönde anlamsız bir ilişki
olduğu, toplam (met-dk/hafta) fiziksel uygunluk düzeyi ile benlik saygısı arasında ise negatif yönde
anlamsız bir ilişki olduğu belirlenmiştir.
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TARTIŞMA VE SONUÇ
Öğrencilerin boy ve kilo oranlarının hesaplanması ile belirlenen BKİ ortalamasına göre erkek
(25,7±1,16) ve kadın (27,3±1,54) katılımcıların BKİ ortalaması kilolu ve iki katılımcı grup arasındaki
farkın anlamlı olduğu ve kilo durumunun ağrıyı etkilediği belirlenmiştir. Açak ve Korkmaz
çalışmalarında, düztabanlığın düzelmesi ile bireyin koşu antrenmanlarıyla birlikte vücut yağ oranının
düştüğünü belirlemişlerdir (Açak ve Korkmaz, 2017). Ayrıca pes planus olan hem yetişkinler ve
çocuklarda obezite arasında açık bir korelasyon olduğu ve buna göre pes planus olan yetişkin ve
çocukların BKİ oranlarının daha yüksek olduğu belirlenmiştir (Basaran vd., 2005; Abdel-Fattah,
Hassanin, Felembane ve Nassaane, 2006; Arangio, Wasser ve Rogman, 2006; Mickle, Steele ve
Munro, 2006). Yapılan literatür çalışmalar ile yaptığımız çalışma kıyaslandığında pes planus olanların
düzenli egzersiz yapamadığı ve bacaklar, dizlerde ve bel bölgesinde ağrılarının olması kilo BKİ
oranının artmasına sebep olduğu söylenebilir.
Araştırmaya katılan öğrencilerin UFAD’ a göre hesaplanan haftalık enerji tüketiminin erkekler
(1357,30±244,85) ve kadınlarda (1298,20±243,14) en fazla hafif (met-dk/hafta) düzeyde ve anlamlı
(p<0.05=,048) olduğu belirlenmiştir. Kothari ve arkadaşları, Uhl ve arkadaşları, ayrıca Cöster ve
arkadaşlarının yapmış oldukları çalışmalar yapmış olduğumuz çalışma ile karşılaştırıldığında benzer
sonuçlar elde edilmiştir (Kothari, Dixon, Stebbins, Zavatsky ve Theologis 2015; Uhl, Chahim ve
Allaert 2015; Cöster, Rosengren, Bremander ve Karlsson 2015). Düztaban olan öğrencilerin özellikle
uzun süre yürüme ve ayakta durmakta zorlandığı, şiddetli egzersizler yapamadığı vücudun diğer
bölümlerini de etkilediği gibi fiziksel uygunluğu etkilediği söylenebilir.
Araştırmaya katılan öğrencilerin benlik saygısı ölçeğinden alınan puan ortalamasına göre
bayan ve erkeklerin orta düzey benlik saygısına sahip olduğu ve iki grup arasındaki farkın (p>,014)
anlamlı olduğu belirlenmiştir. Braun çalışmasında benlik saygısı ölçeğinden alınan puan ortalamasına
göre bayan ve erkeklerin orta düzey benlik saygısına sahip olduğu ve iki katılımcı arasındaki farkın
anlamlı olduğu belirlenmiştir. Ağrı ve fiziksel fonksiyondaki kısıtlanmanın yanı sıra, deformite
şiddetine göre bireyler psikolojik olarak da etkilenebileceğini belirlemiştir (Braun, 1991). Yapılan
literatür çalışması ile kıyasladındığında çalışmamız ile benzer sonuçlara ulaşıldığı, pes planus olan
bireylerin bacak, diz ve bel ağrıları yaşamalarına sebebiyet vermesinden dolayı bireylerin rahat bir
şekilde egzersiz yapamadığı bu durumunda benlik saygısına etki ettiği söylenebilir.
Pes planuslu öğrencilerin fiziksel uygunluk düzeyi ve benlik saygısı olumsuz yönde
etkilendiği söylenebilir. Fiziksel uygunluk ve benlik saygısının birbiri ile ilişkisi incelendiğinde ise;
fiziksel uygunluktaki olumsuzluğun benlik saygısını olumsuz yönde etkilediği düşünülmektedir. Pes
planuslu öğrencilerin fiziksel uygunluk düzeyi ve benlik saygılarının düşüklüğü ileride görev alacak
olan öğretmen adaylarının iş performanslarının düşük olacağı düşünülmektedir.
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ÖZET
Bu çalışma sporda kullanılan ayakkabıların ayak postür bozukluğuna olan etkisini belirlemek amacıyla
yapılmıştır. Çalışmaya düzenli olarak en az üç yıl spor yapan 2013 sporcu katıldı. Ayak taban görüntülenmesi
güvenilir, basit ve kolay uygulanabilir olması nedeniyle podoscope cihazı ile yapıldı. Ayak tabanının yapısı
geçerliği yüksek olan Staheli indeksi ile değerlendirildi. Katılımcıların 712’si kadın, 1301’i ise erkekti.
Araştırma sonucunda sporcuların kullandıkları ayakkabıların ayak şeklini değiştirdiği tespit edildi. Bu sonuçta
spor yapılan zemininin, kullanılan spor ayakkabılarının ve antrenman şekillerinin etkili olduğu düşünülmektedir.
Ayrıca sporcuların yaş, spor yapma yılı ve branş değişkenleri ile düztaban durumları arasında istatistiksel olarak
anlamlı bir ilişki tespit edilmesine rağmen sporcuların cinsiyeti ile düztaban durumları arasında istatistiksel
olarak anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Sonuç olarak güreş ve boks ayakkabılarının yeniden dizayn edilmesi ve
bu branşlardaki sporcuların ısınma, koşu, sportif ve eğitsel oyunlar gibi branş dışı aktivitelerde ark desteği olan
spor ayakkabısı kullanmaları gerektiği, judo ve taekwondo branşlarında ise ayakkabı kullanılmadığı ancak farklı
sertlik ve yumuşaklıkta standart olmayan tatami yada zeminden kaynaklı düztaban oluşumu tespit edilmiştir.
Anahtar kelimeler: Pes planus, düztaban, spor ayakkabıları, zemin, spor branşları, spor geçmişi
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GİRİŞ
Ayak, vücudumuzun tüm yükünü taşıyan, hareket zincirini başlatan, vücudun dik durması için
destek tabanı oluşturan ve mekanik olarak en çok zorlanan önemli bir uzvumuzdur (Mauch ve ark.,
2008). Dolayısıyla ayağın şekli alt ekstremite işlevlerinin belirlenmesinde ve tekrarlayan
yaralanmalarda önemli bir faktördür (Murphy, Connoly ve Beynnon, 2003). Bu nedenle ayak
yapısında meydana gelen deformiteler insanların yaşantılarını fiziksel ve ruhsal olarak olumsuz yönde
etkilemektedir (Lee ve ark., 2005). Literatürde ayak şeklinin değerlendirilmesinde ayak izi alma
yöntemleri ve alınan bu ayak izlerinin değerlendirilmesi ile ilgili yayınlanmış birçok çalışma
mevcuttur (Rose ve ark, 1985; Staheli, 1987; Rao ve Joseph, I992, Yalçın ve ark., 2008;).
Pes planus olarakta bilinen düztabanlık genellikle medial longitudinal ark (MLA)
yüksekliğinin azalması/kaybolması veya ayağın arkasının çarpıklığı (hindfoot valgus) olarak
tanımlanmaktadır (Staheli, 1987). Ayaktaki ligamentlerin gevşemesi sonucu daha sık görülmesine
rağmen her düztabanlık aynı değildir (Staheli, Chew ve Corbett, 1987; Kanatli, Yetkin ve Bolukbasi,
2003). Bu nedenle düztabanlık tanısı konulurken MLA’daki yükseklik kayıpları, radyolojik
değerlendirmeler (İnui ve ark., 2007; Uzunca ve ark., 2006, Kanatlı, Yetkin ve, Cila, 2001), klinik
muayene (Rodriguez ve Volpe, 2010), ultrasonografik incelemeler (Staheli, Chew ve Corbett, 1987),
somatometrik ölçümler (McPoil, Vicenzin, Cornwall ve Collins, 2009), mürekkepli veya dijital ayak
izi ölçümleri (Staheli, 1987), pedobarografik (Uzunca ve ark., 2006) ve fotografik görüntüleme
(Forriol ve Pascual 1990, Waldecker 2004) gibi yöntemler kullanılarak değerlendirilmektedir.
Düztabanlığın fleksibl veya rijit olarak sınıflandırılmasında basit olduğu için sıklıkla Jack’in
parmak kaldırma testi kullanılmaktadır. Bu yöntemde birey yere basarken başparmak pasif
hiperekstansiyona getirilir ve normal sonuç olarak MLA’nın yükselmesi beklenir (Yılmaz, 2009). Bu
yöntem dışında en çok kullanılan ayak izi metodunda ise ayak arkının en dar bölgesi ile topuğun en
geniş bölgesi ölçülür ve birbirlerine olan oranı hesaplanır. Eğer bu oran 0.7’den büyük ise birey
düztaban olarak kabul edilir (Staheli, 1987; Yalçın ve ark, 2008). Son zamanlarda ayak izi metodu
Podoscope cihazı ile daha hızlı ve hassas olarak tespit edilebilmektedir. Bu yöntemde cam plaka
üzerinde stabil şekilde ayakta duran bir kişinin ayağının görüntüsü alt tarafta bulunan ayna üzerine
yansıtılmakta ve ayak izi tespit edilerek bilgisayara kaydedilmektedir. Daha sonra kaydedilen
görüntüler üzerinden Planimetrik indeks değerleri daha doğru olarak hesaplanabilmektedir (Yalçın,
2008; Rose ve ark, 1985; Tachdjian, 1990; Vanderwilde ve ark, 1988; Balcı ve ark, 1999; Akgün,
1997; Giallonardo, 1988).
Düztaban olan bireylerin ayak ve diz ağrısı, stres kırıkları, ayak yaralanmaları ve düşük
egzersiz performansı gibi durumlarla karşılaşma olasılığı diğer bireylere oranla daha yüksektir
(Kaufman ve ark 1999). Bu durum sporcularda daha bariz bir şekilde gözlemlenmektedir. Çünkü her
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spor branşının hareket dizilimleri kendine has olduğundan sporcuların hem postürel hem de
antropometrik özellikleri katıldıkları spor branşına göre farklılık göstermektedir (Elliot, 1998; Uetake,
1993). Yapılan araştırmalarda özellikle performans sporlarında küçük yaşlardan itibaren yapılan yoğun
antrenmanların kas-iskelet sistemi yeterince olgunlaşmadığından sporcuların postürleri üzerinde
belirgin değişikliklere neden olabileceği bildirilmiştir (Wojtys ve ark., 2000; Aydoğ ve ark., 2005).
Ayrıca tek taraflı aşırı yüklenmelere maruz kalan sporcuların postürlerinde de çeşitli tutarsızlıklar
görülmektedir (Hawkins ve ark., 1994). Benzer şekilde spora özgü antrenman ve tekrarlanan
hareketlerin ayak tabanının şeklini etkilediği, futbolcu ve teniscilerin ayaklarında yetersiz transvers ark
yüksekliğine (Klingele ve ark., 1993), koşucu (Klingele ve ark., 1993; Volkov, 1977) ve alpin
kayakcılarında (Klingele ve ark., 1993) ise düztabanlığa neden olduğu rapor edilmiştir. Ayrıca, yapılan
yanlış veya aşırı yüklenme yada antrenmanlar ayaklara fazla ve dengesiz yük bindirmekte bu da alt
bacaktaki kas, tendon ve ligamentlerin zayıflaması veya zorlanmasına neden olarak ayak postür
bozukluklarına sebebiyet vermektedir (Nurzynska et al., 2012). Bu nedenle bu tür problemlerin önüne
geçmek için geçmişten günümüze kadar her spor branşına uygun çeşitli spor ayakkabıları üretilmiştir.
Örneğin, güreş müsabakaları ilk defa 1896 yılında Atina’da yapılan I. Modern Olimpiyatlarında toprak
zeminde ve çıplak ayakla yapılırken, 1908 Londra Olimpiyatlarında kalın ve yumuşak minder üzerinde
ve bilekleri sıkı saran deriden ayakkabılarla yapılmaya başlanmış ve günümüze kadar da fazla bir
değişikliğe uğramadan gelmiştir (ref).
Dolayısıyla bu araştırmanın amacı, günümüzde her spor dalı için ayrı ayrı üretilen ve farklı
zeminlerde kullanılan spor ayakkabıların sporcuların ayak postür bozukluğuna olan etkilerini
incelemektir
METERYAL METOD
Bu çalışma sporda kullanılan ayakkabıların ayak postür bozukluğuna olan etkisini belirlemek
amacıyla Ağustos 2016 ile Nisan 2017 ayları arasında yapılmıştır. Çalışmaya düzenli olarak en az üç
yıl spor yapan 2013 sporcu katıldı. Katılımcıların 603’ü Güreşci (67 kadın, 536 erkek), 259’u Futbolcu
(126 kadın, 133 erkek), 247’si Taekwondocu (132 kadın 115 erkek), 146’sı Yüzücü (48 kadın, 98
erkek), 146’sı Hentbolcu (81 kadın, 65 erkek), 137’si Boksör (23 kadın, 114 erkek), 125’i Judocu (53
kadın, 72 erkek) ve 56’sı da Yürüyüşcü (24 kadın, 32 erkek) idi.
Ayak tabanı ile basılan yüzey arasındaki ilişki güvenilir, basit ve kolay uygulanabilir olması
nedeniyle Podoscope (Chinesport, Udine, Italy) cihazı ile incelendi. Podoscope cihazı ayağın genel
yapısının tespiti (normal/kavus/düz) ve değerlendirilmesi için kullanılan, lake gövdeli bir ahşap
çerçeve sahip, üstünde aydınlatılmış cam bir yüzey ve onun altında ayağın görüntüsünü yansıtan bir
aynadan oluşmaktadır (Resim 1).
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Resim 1: Ayak izi metodu
Elde edilen ayak tabanının görüntüsü Global Postural System/PoData yazılımı kullanılarak
analiz edildi Ayak tabanının şeklini belirlemede geçerliliği yüksek olan Staheli indeksi (SI) kullanıldı
(Staheli, Chew ve Corbett, 1987, Scott, Menz ve Newcombe, 2007). SI, ayak tabanın ortasındaki en
dar bölgenin genişliğinin topuğun en geniş bölgesinin genişliğine bölünmesi (Şekil 2) ile hesaplanan
bir oran olup bu oranın .50 ile .70 arasında olması normal, .70’den büyük olması ise pes planus olarak
kabul edilmektedir (Staheli, 1987).

Şekil 2. SI hesaplamasında kullanılan ölçüm bölgelerinin şematik gösterimi. (SI=a/b. (SI) Staheli
index; (a) ayak tabanının orta noktasının minimum genişliği; (b) topuğun en geniş bölgesi)
Ayakkabıların çıkarılması ile testin başlamasına kadar olan süre, çıplak ayakla beklenen
yüzeyin karakteristiği (yumuşaklık/sertlik) ve test platformunun sıcaklığı gibi ölçüm öncesi koşullar
tüm katılımcılar için aynı şekilde ayarlandı. Ayağında herhangi bir hastalık, açık yara veya yakın
zamanda cerrahi bir operasyon geçirmiş olan bireyler araştırmaya dâhil edilmedi. Ölçümlere
başlamadan önce katılımcıların yaş, cinsiyet, spor yılı ve spor branşı gibi demografik bilgileri
kaydedildi. Daha sonra katılımcılar ayak tabanları alkolle iyice temizlendikten sonra ölçüm için
Podoscope cihazı üzerinde çıkarıldı. Ölçümler esnasında katılımcıların vücut ağırlıklarını iki
ayaklarına eşit olarak dağıtıp, kıpırdamadan, dik bir şekilde ve başları frankfort düzlemine göre
karşıya düz bakacak şekilde konumlandırıldı.
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Verilerin analizi SPSS 21.00 programı yardımıyla gerçekleştirilmiştir. Karşılaştırmalarda
anlamlılık testleri α = .05 düzeyinde yapılmıştır. Gözlenen ve beklenen frekanslar arasındaki farkın
anlamlı olup olmadığı ve niteliksel olarak belirtilen verilerin analizinde ki-kare testi kullanılmıştır.
BULGULAR
Tablo 1. Katılımcıların demografik özellikleri.
Değişkenler

f

%

Erkek
Kadın

712
1301

13,7
86,3

Toplam

Cinsiyet

2013

100

Spor Branşları
Güreş (Serbest)
Güreş (Grekoromen)
Futbol

327
276
259

16,2
13,7
12,8

Taekwondo
Voleybol

247
160

12,3
7,9

Hentbol

146

7,3

Yüzme
Boks

146
137

7,3
6,8

Basketbol

134

6,7

Judo
Yürüyüş

125
56
2013

6,2
2,8
100

14-18
19-24

589
996

29,3
49,5

25-29

293

14,5

30 ve üzeri

135
2013

6,7
100

3-5 yıl
6-8 yıl
9-11 yıl

441
882
294

21,9
43,9
14,6

12-14 yıl

212

10,5

15 yıl ve üzeri

184

9,1

2013

100

Toplam
Yaş

Toplam
Spor Yılı

Toplam

Tablo 1’de sporcuların demografik özellikleri görülmektedir. Katılımcıların %13,7’si erkek,
%86,3’ü kadın, %29,9’u Güreşci ( %16,2’si Serbest, %13,7’si Grekoromen stil), %12,8’i Futbolcu,
%12,3’ü Taekwondocu, %7,9’u Voleybolcu, %7,3’ü Hentbolcu, %7,3’ü Yüzücü, %6,8’i Boksör,
%6,7’si Basketbolcu, %6,2’si Judocu ve %2,8’i ise yürüyüş sporcularından oluşmaktadır.
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Tablo 2. Yaş değişkenine göre düztabanlık prevelansı.
Düztaban Durumu
n
%
n
%
n
%

14-18 yaş
19-24 yaş
25-29 yaş

n

30 yaş ve üzeri

%
n

Toplam

%
X (df=3, n=2013)=3,133, p=,046

Toplam

Yok
545
92,5
869
87,1
237
83,8
105

Var
44
7,5
128
12,9
56
16,2
26

80,9
1756

19,1
257

2013

87,2

12,8

100

2

589
100
996
100
293
100
135
100

Tablo 2’ye göre, 14-18 yaş arasında düztabanlık prevelansı %7,5, 19-24 yaş arasında %12,9,
25-29 yaş arasında %16,2, 30 yaş ve üzerinde ise bu oran %19,1’dir. Yapılan ki-kare test sonucuna
göre sporcuların yaşı ile düztabanlık prevelansı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulundu
(X2 (df=3, n=2013) = 3,133, p<0,05). Yani sporcularda yaş ilerledikçe düztabanlık prevelansının
arttığı tespit edilmiştir.
Tablo 3. Spor yapma yılı değişkenine göre düztabanlık prevelansı.

3-5 yıl
6-8 yıl
9-11 yıl
12-14 yıl

n
%
n
%
n
%
n

Düztaban Durumu
Yok
Var
413
28
93,7
6,3
774
108
87,8
12,2
248
46
84,4
15,6
174
38

%

81,6

n
15 yıl ve üzeri
%
n
Toplam
%
X2 (df=2, n=2013)=6,042,p=,042

147
79,9
1756
87,2

18,4
37
20,1
257
12,8

Toplam
441
100
882
100
294
100
212
100
184
100
2013
100

Tablo 3’e göre 3-5 yıl arası spor yapanlarda düztabanlık prevelansı % 6,3, 6-8 yıl arası spor
yapanlarda % 12,2, 9-11 yıl arası spor yapanlarda % 15,6, 12-14 yıl arası spor yapanlarda % 18,4 ve
15 yıl ve üzeri spor yapanlarda ise % 20,1’dir. Ki-kare test sonuçlarına göre spor yapma yılı ile
düztabanlık prevelansı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur (X2(df=2,
n=2013)=6,042,

p<,05). Yani spor yapma yılı arttıkça düztabanlık prevelansının da arttığı

görülmektedir.
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Tablo 4. Cinsiyet değişkenine göre düztabanlık prevelansı.

n
%
n
Erkek
%
n
Toplam
%
X2 (df=1, n=2013)=,056, p=,864
Kadın

Düztaban Durumu
Yok
629
88,1
1127
86,3
1756
87,2

Var
83
11,9
174
13,7
257
12,8

Toplam
712
100
1301
100
2013
100

Cinsiyet değişkenine göre kadın sporcularda düztabanlık prevelansı %11,9, erkek sporcularda
ise bu oran %13,7’dir (Tablo 4). Ki-kare test sonucuna göre sporcuların cinsiyeti ile düztabanlık
prevelansı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamıştır (X2 (df=1, n=2013)=,056,
p>,05). Yani cinsiyetin düztabanlık prevelansına herhangi bir etkisi bulunmamıştır.
Tablo 5. Branş değişkenine göre düztabanlık prevelansı.
Düztaban Durumu
Güreş (Serbest)
Güreş (Grekoromen)
Futbol
Taekwondo
Voleybol
Hentbol
Yüzme
Boks
Basketbol
Judo
Yürüyüş
Toplam

Toplam

Yok
223
68
227
82
244
94
215

Var
71
22
49
18
15
6
32

n

87
149

13
11

160

%

93

7

100

n

128

18

146

%
n

87
129

13
17

100
146

%

88

12

100

n

115

22

137

%

84

16

100

n

122

12

134

%

91

9

100

n

102

23

125

%

81

19

100

n

56

0

56

%

100

0

100

n

1756

257

2013

%

87,2

12,8

100

n
%
n
%
n
%
n
%

X2 (df=1, n=2013)=13,342, p=,44

833

327
100
276
100
259
100
247
100
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Tablo 5’te ise spor branşlarına göre düztabanlık prevelansları görülmektedir. Düztabanlık
prevelansı Serbest Güreşte %22, Grekoromen Güreşte %18, Judoda %19, Boksta %16, Taekwondoda
%13, Hentbolde %13, Yüzmede %12, Basketbolda %9, Voleybolda %7, Futbolda %6 iken Atletizmin
bir branşı olan yürüyüşte ise bu branşın doğası gereği herhangi bir düztabanlığa rastlanmamıştır.
Yapılan ki-kare testi sonucunda sporcuların branşı ile düztabanlık prevelansı arasında istatistiksel
olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur (X2(df=1, n=2013)=13,342,

p<,00). Yani sporcularda

düztabanlık prevelansı yapılan spor branşı ile yakından ilişkilidir.
TARTIŞMA
Bu çalışma, sporda kullanılan ayakkabıların düztabanlığa etkisini araştırmak amacıyla
tasarlandı. Araştırma sonucunda farklı spor branşlarında kullanılan ayakkabıların sporcuların ayak
şeklini değiştirdiği görülmüştür. Çünkü amatör veya profesyonel olarak yapılan spor aktiviteleri
sporcuların lokomotor sistemi üzerine kaçınılmaz derecede müthiş bir fiziksel yük bindirmektedir
(Volkov, 1977). Ayrıca spor yapılan zeminin, kullanılan ayakkabıların ve antrenman şekillerinin de
düztabanlık gelişiminde etkili olduğu düşünülmektedir.
Araştırma sonucunda sporcuların yaş, spor yapma yılı ve branş değişkeni ile düztabanlık
prevelansı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmasına rağmen, cinsiyet değişkeni ile
düztabanlık prevelansı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmamıştır. Ayrıca;
güreşçilerin spor yapma yılları arttıkça düztabanlık prevelansının arttığı ve serbest stil güreşçilerde
düztabanlık prevelansının grekoromen stil güreşçilere oranla daha fazla olduğu tespit edilmiştir.
Taşkıran ve ark. (2016) 12 ile 21 yaş arasındaki güreşçilerde yaptıkları çalışmada bulgularımızla
benzer şekilde spor yapma yılı ile düztabanlık prevelansı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki
bulmuşlardır. Wojtys ve ark. (2000) çalışmalarında küçük yaştan itibaren yapılan yoğun
antrenmanların postür ve ayak yapısı üzerinde olumsuz etkileri olduğunu bildirmelerine rağmen
Aydog ve ark. (2005) da jimnastikte küçük yaşlarda ve kas iskelet sistemi tam olarak gelişmeden
yapılan yoğun antrenmanların ayak yapısı üzerinde herhangi bir olumsuz etkisinin olmamasını
jimnastikçilerin ayak kaslarını güçlendiren ve esneten egzersizler yapmalarına bağlamaktadırlar.
Ancak, güreşçiler her ne kadar antrenmanlarda ayak kaslarını güçlendirici izometrik egzersizler yapsa
da araştırma sonucunda düztabanlığın en fazla güreş branşında görülmesi ilginçtir. Bunun sebebinin,
güreş ayakkabılarının tabanında topuk ile burun kısmı arasında eğim farkının ve ortopedik ark
desteğinin olmaması, güreş ayakkabılarının bağcıklarının çok sıkı ve ayak bileklerinden bağlanması
neticesinde aşil tendonunun baskılanmasıyla alt bacaktaki kasların gerilmesi ve tibialis posterior
kasında meydana gelen fonksiyonel bozukluklar (Sachithanandam ve Joseph, 1995; Kohls-Gatzoulis
ve ark., 2004) ile duruş pozisyonundan dolayı öne doğru kayan ağırlık merkezini dengelemek için
ayağın iç tarafına doğru daha fazla yüklenmeden kaynaklandığını söyleyebiliriz.
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Ayrıca güreş esnasında rakibi itme ve çekme hareketlerinden dolayı vücut ağırlığının tibia
üzerinden talusu vertikal yönde zemine doğru daha kuvvetli itmesi, yumuşak dokuların ve eklemin bu
strese karşı koyamayarak talusun inferiora kayması nedeniyle pes planus oluştuğu belirtilmiştir
(Gould, 1983). Bu durumun da alt ekstremite dizilimini bozarak, kasların çekme açılarında
değişikliklere ve alt ekstremitede patolojik yüklenmelere neden olarak ağrı oluşturacağı
düşünülmektedir.
Benzer bulgular boks, judo ve taekwondo yapan sporcularda da görülmektedir. Düztabanlık
prevelansının bu branşlarda diğerlerine oranla daha fazla olmasında kullanılan ayakkabıların taban
şekilleri, ark destekleri ve bağcıklarını bağlama şekilleri ile antrenman veya müsabaka yapılan
zeminlerin özelliklerinin etkili olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle judo ve taekwondo branşlarında
ayakkabı kullanılmadığı ancak antrenman veya karşılaşmaların standart olmayan farklı sertlikteki
tatami veya poliüretan malzemeden yapılmış zeminlerde yapılmasından kaynaklı düztabanlık ve
postür bozuklukları geliştiği düşünülmektedir.
Öneriler
Araştırma sonucunda elde edilen bulgular ışığında özellikle güreş ve boks ayakkabılarının
yeniden dizayn edilmesi, bu sporları yapanların ısınma, koşu, branşa özgü eğitsel ve sportif oyunlar
gibi aktivitelerde anatomik ark desteği olan spor ayakkabılarını, branşa özgü antrenman veya
karşılaşmalarda ise müsabaka ayakkabılarını kullanmaları ayak taban sağlığı açısından şiddetle
önerilmektedir. Judo ve taekwondo branşlarında ise ayakkabı kullanılmadığından antrenman veya
karşılaşmaların yapıldığı zeminlerin ayak yapısına zarar vermeyecek standart bir malzemeden
yapılması sporcu sağlığını koruma anlamında doğru bir yaklaşım olacaktır.
Bu durumun ileride yapılacak multidisipliner çalışmalarla daha ayrıntılı şekilde incelenmesi
önerilmektedir. Son olarak, ayak yapısında meydana gelebilecek herhangi bir rahatsızlık veya
anatomik bozukluğu önlemek için ayaktaki kas, tendon ve bağları güçlendirecek özel egzersizlerin
antrenman programlarına ilave edilmesi önem arz etmektedir.
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HUKUK VE ADALET DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE DERS KİTABINDA HUKUK
OKURYAZARLIĞI ÜZERİNE BİR İNCELEME
Doç. Dr. Fatma ÜNAL
Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi,
drfatmaunal@gmail.com

ÖZET
Sosyal bir bilim olarak hukukun amacı, toplum içerisinde devlet ile birey ve birey ile birey arasındaki
ilişkiyi düzenlemektir. Ayrıca toplumda hukukun belli başlı fonksiyonlarını tanımlama, kanunlar ve yasal
sisteme ilişkin problemlere eleştirel yaklaşabilme ve hukuki sorunlar için çözüm önerileri sağlayabilme, yasal
süreçlerin gelişimine yönelik toplumsal değerlerin ortaya çıkarılması da hukukun amaçları arasındadır. Hukuk
okuryazarlığının amacı ise hukuk alanında uzmanlaşmaktan ziyade bireylerin etkin bir vatandaş olarak hukuk
kapsamındaki hak ve sorumluluklarının farkına varmalarını sağlamak, hukuk bilgilerini yaşamlarında davranış
hâline dönüştürebilmelerini olanaklı hâle getirmektir. Türkiye’de hukuk ve adalet bilinci gelişmiş hukuk
okuryazarı bireyler yetiştirmek amacıyla ortaokul 6, 7 ve 8.sınıf düzeyinde seçmeli ders olarak okutulmak üzere
Hukuk ve Adalet Dersi Öğretim Programı geliştirilmiş ve ders kitabı hazırlanmıştır. Bu araştırmanın amacı,
hukuk ve adalet dersi öğretim programı ve ders kitabında hukuk okuryazarlığı üzerine bir inceleme yapmaktır.
Tarama modelinin kullanıldığı araştırmada doküman incelemesi yapılarak betimsel analiz yöntemiyle veriler
çözümlenmiş ve sunulmuştur. Araştırma sonucunda, dersin öğretim programında ve ders kitabında hukuk
okuryazarlığının geliştirilmesine yönelik öneriler sunulmuştur.
Anahtar kelimeler: Hukuk, adalet, hukuk okuryazarlığı, öğretim programı, ders kitabı.
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GİRİŞ
Hukukun toplum hayatında etkin bir şekilde var olabilmesi ancak hak ve sorumluluklarının
farkında olan ve toplumsal sorunlara yönelik çözüm önerileri üretebilen bireyler aracılığıyla
gerçekleşebilir. Upadhyay’a (2005) göre hukuk bir toplumda bireylerin sosyal güçlerini
kullanabilmeleri adına çok önemli bir araçtır. Ancak bu gücü kullanabilmek için öncelikle nasıl
kullanılacağını öğrenmek gerekmektedir. Hukuk okuryazarlığı, toplumun sosyal yapısının güçlenmesi
ve demokrasinin başarılı bir şekilde ilerleyebilmesi adına büyük önem taşımaktadır.
Hukuk sistemi günlük çalışma ve yaşam içerisinde olduğundan çok daha fazla okuma ve
yazma becerisi gerektirmektedir (Bell ve Pether, 1998). Zariski’ye (2011) göre hukuk okuryazarlığı,
yasaların özünü anlayarak mevcut yasal kaynaklar hakkında eleştirel değerlendirmeler yapma, hukuk
sistemini etkin bir şekilde kullanma ve hukuksal sorunlara karşı çözüm stratejileri geliştirme
becerisidir. Hukuk okuryazarlığı, bireylerin kendi haklarının ve kişisel özgürlüklerinin farkında,
haysiyet ve özgürlük içinde yaşayabildiği, toplumsal korkulardan uzak, bireysel yaşamın kapsam ve
boyut olarak en geniş biçimde yaşandığı toplumlar için büyük bir gereklilik arz etmektedir (Braye ve
Preston Shoot, 2005). Hasan (1994) ise hukuk okuryazarlığını, bireylerin yalnızca sahip oldukları
hakları etkinleştirmekle kalmayıp, hukuk ve uygulamada ifade edilen yetersizlikleri yeniden
tanımlamak ve yeniden şekillendirmek için harekete geçiren bir benlik ve sosyal güçlenme süreci
olarak ele almıştır.
Hukuk okuryazarı olan bireyler, kendi hayatlarını kontrol edebilme ve almaları gereken
kararların seçimlerinde daha etkin bir rol oynarlar (Constant, 2015). Bununla birlikte hukuk
okuryazarlığı, bireylere kanunla ilgili problemlerin çözümünde ve farklılıkları analiz etmede büyük bir
kolaylık sağlamaktadır (Kamov ve Wanbui, 1997).
Bir birey yasal sistem içerisinde sistemi tartışması, sorunları ve çözümleri yasal olarak
tanımlaması, yasal haklarını ve sorumluluklarını, yasal bilgilerini nereden bulacağını ve nasıl yardım
alacağını bilmesi ve hukuki bir durumla karşılaştığında çözüme ulaştıracak süreci iyi yönetmesi
halinde hukuk okuryazarı sayılabilir (Woodley ve Marshall, 2012). Bu bağlamda bireyin, hukuk
okuryazarı olabilmenin unsurlarına belirli bir düzeyde sahip olması gerekmektedir. Zariski (2014)
hukuk okuryazarlığının unsurlarının dört başlık altında toplanabileceğini belirmiştir:
Yasal Analiz: Hukuki durumlarda ortaya çıkan sorunları tanımlamak için yasal
kavramlar ve fikirleri kullanmaya denir. Yasal analiz, sorunları çözmek için takip
edilmesi gereken uygun hukuki sürecin seçimini bildirir.
Hukuksal Planlama: Hukuki sorunların çözümünü kolaylaştırmak için bireyin doğru
zamanda doğru adımları atmasını içeren beceriye verilen addır.
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Hukuki Araştırmalar: Bireyin yasal bir sorun ile karşılaştığı durumlarda, sorun ile
alakalı araştırma yapabilme yeteneğini içerir. Hukuk analizi, hukuki anlayış ve eylem;
hukuki araştırmalar için başlangıç noktasıdır.
Hukuki İletişim: Bireyin hukuki kuruluşlar ile talepleri ve kararları doğrultusunda hem
sözlü hem de yazılı olarak etkili bir şekilde iletişim kurmasını içerir.
Hukuk okuryazarlığı bireyin hem kişisel hem de toplumsal yaşamına ilişkin hukuksal
durumları ve süreçleri kapsamaktadır. Bu kapsamlı sürece ilişkin bireylerin eğitim alması ve
bilinçlendirilmesi ise özellikle zorunlu eğitim kademelerinde ele alınması gerekli bir konudur.
Türkiye’de hukuk ve adalet bilinci gelişmiş hukuk okuryazarı bireyler yetiştirmek amacıyla ortaokul
6, 7 ve 8.sınıf düzeyinde seçmeli ders olarak okutulmak üzere Hukuk ve Adalet Dersi Öğretim
Programı geliştirilmiş ve ders kitabı hazırlanmıştır. Bu araştırmanın amacı, hukuk ve adalet dersi
öğretim programı ve ders kitabında hukuk okuryazarlığı üzerine bir inceleme yapmaktır.
YÖNTEM
Araştırmada tarama (survey) modeli kullanılmıştır. Tarama araştırmalarının birçok farklı
sınıflandırılması mevcuttur ki bu çalışmada tarama türlerinden genel tarama türü kullanılmıştır. Genel
tarama modelleri, çok sayıda elamandan oluşan bir evrende, evren hakkında genel bir yargıya varmak
amacı ile evrenin tüm ya da ondan alınacak bir grup, örnek ya da örneklem üzerinde yapılan tarama
düzenlemeleridir (Karasar, 2013, 79). Araştırmanın amacı doğrultusunda, ortaokul seçmeli hukuk ve
adalet dersi öğretim programı ve ders kitabının tamamı incelenmiş ve herhangi bir örneklem alınma
yoluna gidilmemiştir. Doküman incelemesinin yapıldığı araştırmada, veriler betimsel analiz
yöntemiyle çözümlenmiştir. Analiz aşamasında Zariski (2014) tarafından belirlenen hukuk
okuryazarlığına ilişkin dört unsura (yasal analiz, hukuksal planlama, hukuki araştırmalar, hukuksal
iletişim) göre inceleme ve analiz süreci yürütülmüş ve buna göre bulgular sunulmuştur. Veri analiz
sürecindeki geçerlik ve güvenirliği ilişkin biri hukuk ikisi sosyal bilgiler eğitimi alanında olmak üzere
üç uzmanın görüşü alınmıştır.
BULGU VE YORUMLAR
Öğretim Programında Hukuk Okuryazarlığı
Seçmeli Hukuk ve Adalet Dersi Öğretim Programı ünite temelli yaklaşım esas alınarak
hazırlanmıştır. Programda “Yaşamımızda Hukuk ve Adalet”, “Haklarımız ve Sorumluluklarımız”,
“Hukuki Sorunlarımız” ve “Hukuki Çözümlerimiz” şeklinde dört ünite bulunmaktadır. Yapılan
inceleme sonucunda, Hukuk ve Adalet Dersi Öğretim Programı’nda hukuk okuryazarlığına ilişkin
yasal analiz unsuruna ilişkin bulgular Tablo 1’de verilmiştir.
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Tablo 1: Öğretim programında hukuk okuryazarlığına ilişkin yasal analiz bulguları
Hukuk Okuryazarlığında Yasal Analiz İle İlgili Kazanım ve Açıklamaları
2. Ünite: Haklarımız ve Sorumluluklarımız
2.3. Haklarını hukuki yollarla aramanın gerekliliğini kavrar.
Adil Yargılanma Hakkı” ve bununla ilişkili “Hak Arama Hürriyeti ile Sınırları”, “Savunma
Hakkı” ve adli yardımdan da bahsedilir.
2.4. Haklarını aramak için gerekli hukuki bilgi ve belgelere erişme yollarını kullanır.
Kurumların konuyla ilgili yazılı, görsel ve çevrimiçi kaynaklarından (E-Devlet Uygulamaları,
CİMER, BİMER, UYAP vb.) bahsedilir.
2.5. Hakların aranmasında ve adaletin sağlanmasında sorumluluk üstlenir.
Şikâyet, ihbar, tanıklık, dilekçe, dava ve itiraz hakkından bahsedilir. Ayrıca yargılama özneleri
olan davacı, davalı, sanık ve mağdur kavramlarına değinilir.
3. Ünite: Hukuki Sorunlarımız
3.1. Hukukla ilgili karşılaşabileceği özel durumları fark eder.
Toplumsal cinsiyet eşitsizliği, erken yaşta ve zorla evlilik, mağdur çocuklar, suça sürüklenen
çocuklar, çocukların çalışması ve sosyal güvenliği ile aile-içi ve okulda ihmal, istismar ve şiddet gibi
konular üzerinde durulur. Ayrıca şiddet türleri ile şiddetten korunma yolları kadın ve çocuklar açısından ele
alınır.
3.2. Sorumluluklarının bilincinde bir birey olarak hukuka aykırı durumların oluşmaması için özen
gösterir.
Akran zorbalığı, hakaret, imza atmanın hukuki bağlayıcılığı, gerçek ve sanal ortamda kişisel
verilerin korunması ve paylaşılması gibi konular üzerinde durulur.

Tablo 1’de görüldüğü gibi, Hukuk ve Adalet Dersi Öğretim Programı’nda hukuk
okuryazarlığına ilişkin yasal analiz ile ilgili beş kazanımın olduğu tespit edilmiştir. Bu kazanımların
içeriği dikkate alındığında; hakların hukuki yollarla aranması, bu süreçte gerekli hukuki bilgi ve
belgelere erişme, hak arama sürecinde sorumluluk alma ve toplumda adaletin sağlanması sürecinde
duyarlı olma konularına yer verildiği görülmektedir.
Hukuk ve Adalet Dersi Öğretim Programı’nda hukuk okuryazarlığına ilişkin hukuksal
planlama unsuruna ilişkin bulgular Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2: Öğretim programında hukuk okuryazarlığına ilişkin hukuksal planlama bulguları
Hukuk Okuryazarlığında Hukuksal Planlama İle İlgili Kazanım ve Açıklamaları
2. Ünite: Haklarımız ve Sorumluluklarımız
2.4. Haklarını aramak için gerekli hukuki bilgi ve belgelere erişme yollarını kullanır.
Kurumların konuyla ilgili yazılı, görsel ve çevrimiçi kaynaklarından (E-Devlet Uygulamaları,
CİMER, BİMER, UYAP vb.) bahsedilir.
2.5. Hakların aranmasında ve adaletin sağlanmasında sorumluluk üstlenir.
Şikâyet, ihbar, tanıklık, dilekçe, dava ve itiraz hakkından bahsedilir. Ayrıca yargılama özneleri
olan davacı, davalı, sanık ve mağdur kavramlarına değinilir.
3. Ünite: Hukuki Sorunlarımız
3.2. Sorumluluklarının bilincinde bir birey olarak hukuka aykırı durumların oluşmaması için özen
gösterir.
Akran zorbalığı, hakaret, imza atmanın hukuki bağlayıcılığı, gerçek ve sanal ortamda kişisel
verilerin korunması ve paylaşılması gibi konular üzerinde durulur.

Tablo 2’de görüldüğü gibi, Hukuk ve Adalet Dersi Öğretim Programı’nda hukuk
okuryazarlığına ilişkin hukuksal planlama ile ilgili üç kazanımın olduğu tespit edilmiştir. Bu
kazanımların içeriği dikkate alındığında; hak arama sürecinde hukuki bilgi ve belgelere erişim ile ilgili
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e-devlet uygulamaları, CİMER, UYAP vb. çevrimiçi uygulamaları kullanma, adaletin sağlanmasında
sorumluluk üstlenme ve hukuka aykırı durumlara duyarlı olma konularına yer verildiği görülmektedir.
Hukuk okuryazarlığında hukuksal planlama unsurunda; bireyin hukuki sorunların çözümünü
kolaylaştırmak için doğru zamanda doğru adımları atmasını içeren beceriye sahip olması
beklenmektedir. Bu çerçevede öğretim programındaki hukuksal planlama ile ilgili kazanımların içeriği
değerlendirildiğinde; bireye sadece e-devlet gibi çevrimiçi uygulamaların tanıtıldığı ve hukuksal
planlama unsuruna yönelik bir beceriye ilişkin içeriğe yer verilmediği görülmektedir.
Hukuk ve Adalet Dersi Öğretim Programı’nda hukuk okuryazarlığına ilişkin hukuki
araştırmalar unsuruna ilişkin bulgular Tablo 3’te verilmiştir.
Tablo 3: Öğretim programında hukuk okuryazarlığına ilişkin hukuki araştırmalar bulguları
Hukuk Okuryazarlığında Hukuki Araştırmalar İle İlgili Kazanım ve Açıklamaları
2. Ünite: Haklarımız ve Sorumluluklarımız
2.3. Haklarını hukuki yollarla aramanın gerekliliğini kavrar.
Adil Yargılanma Hakkı” ve bununla ilişkili “Hak Arama Hürriyeti ile Sınırları”, “Savunma
Hakkı” ve adli yardımdan da bahsedilir.
2.4. Haklarını aramak için gerekli hukuki bilgi ve belgelere erişme yollarını kullanır.
Kurumların konuyla ilgili yazılı, görsel ve çevrimiçi kaynaklarından (E-Devlet Uygulamaları,
CİMER, BİMER, UYAP vb.) bahsedilir.
2.5. Hakların aranmasında ve adaletin sağlanmasında sorumluluk üstlenir.
Şikâyet, ihbar, tanıklık, dilekçe, dava ve itiraz hakkından bahsedilir. Ayrıca yargılama özneleri
olan davacı, davalı, sanık ve mağdur kavramlarına değinilir.
4. Ünite: Hukuki Çözümlerimiz
4.1. Hukuki uyuşmazlıkların barışçıl yollarla çözer.
Uyuşmazlıkların çözümünde makul olmanın ve uzlaşı yöntemlerine başvurmanın gerekliliği
vurgulanır. Çatışma çözme, uzlaşma ve arabuluculuk yöntemlerinden bahsedilir.

Tablo 3’te görüldüğü gibi, Hukuk ve Adalet Dersi Öğretim Programı’nda hukuk
okuryazarlığına ilişkin hukuki araştırmalar ile ilgili dört kazanımın olduğu tespit edilmiştir. Bu
kazanımların içeriği dikkate alındığında; hakların hukuki yollarla aranması gerekliliği, hak arama
sürecinde hukuki bilgi ve belgelere erişim, adaletin sağlanmasında sorumluluk üstlenme ve hukuki
uyuşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesi konularına yer verildiği görülmektedir.
Hukuk ve Adalet Dersi Öğretim Programı’nda hukuk okuryazarlığına ilişkin hukuki iletişim
unsuruna ilişkin bulgular Tablo 4’te verilmiştir.
Tablo 4: Öğretim programında hukuk okuryazarlığına ilişkin hukuki iletişim bulguları
Hukuk Okuryazarlığında Hukuki İletişim İle İlgili Kazanım ve Açıklamaları
2. Ünite: Haklarımız ve Sorumluluklarımız
2.4. Haklarını aramak için gerekli hukuki bilgi ve belgelere erişme yollarını kullanır.
Kurumların konuyla ilgili yazılı, görsel ve çevrimiçi kaynaklarından (E-Devlet Uygulamaları,
CİMER, BİMER, UYAP vb.) bahsedilir.

Tablo 4’te görüldüğü gibi, Hukuk ve Adalet Dersi Öğretim Programı’nda hukuk
okuryazarlığına ilişkin hukuki iletişim ile ilgili bir kazanımın olduğu tespit edilmiştir. Bu kazanımın
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içeriği dikkate alındığında; hak arama sürecinde hukuki bilgi ve belgelere erişim konusuna yer
verildiği görülmektedir.
Hukuk okuryazarlığında hukuki iletişim unsuru; bireyin hukuki kuruluşlar ile talepleri ve
kararları doğrultusunda hem sözlü hem de yazılı olarak etkili bir iletişim kurmasını içerir. Hukuk
okuryazarlığına ilişkin tüm unsurlarda olduğu gibi, hukuki iletişim unsurunda e-uygulamaların
tanıtımı dışında, bireyin hukuki kuruluş ya da kişilerle nasıl iletişim kuracağı ve bu süreci nasıl
yöneteceğine ilişkin bir içeriğin yer almadığı görülmektedir.
Ders Kitabında Hukuk Okuryazarlığı
Hukuk ve Adalet Dersi Öğretim Programı’na göre hazırlanan ders kitabında hukuk
okuryazarlığına ilişkin kazanımlarla ilgili sayfalar incelenmiş ve içeriğe yönelik bulgular Tablo 5’te
verilmiştir.
Tablo 4: Ders Kitabında hukuk okuryazarlığına yönelik bulgular
Hukuk Okuryazarlığı İle İlgili
Kazanımlar
2.3. Haklarını hukuki yollarla
aramanın gerekliliğini kavrar.
2.4. Haklarını aramak için gerekli
hukuki bilgi ve belgelere erişme
yollarını kullanır.
2.5. Hakların aranmasında ve
adaletin sağlanmasında sorumluluk
üstlenir.
3.1. Hukukla ilgili karşılaşabileceği
özel durumları fark eder.
3.2. Sorumluluklarının bilincinde
bir birey olarak hukuka aykırı
durumların oluşmaması için özen
gösterir.
4.1. Hukuki uyuşmazlıkların
barışçıl yollarla çözer.

Ders kitabında hukuk okuryazarlığı ile ilgili içerik
Hak arama yollarında hukuki yollara başvurulması gerektiği
açıklanmış ve hukuki yol olarak şunlara yer verilmiştir: İlgili kuruma
başvurma, yargı organlarına başvurma, kişilerin sorunlarını kavga
etmeden barışçıl yolla kendi aralarında çözmesi. Bunun yanında hak
arama hürriyeti ve adil yargılanma hakkına yer verilmiştir (HAÖM,
2018, 57-60).
Hukuki bilgi ve belgelere erişimde kullanılan bazı yollar başlığı ile edevlet kapısı, CİMER, BİMER ve UYAP’a yer verilmiştir (HAÖM,
2018, 61-66).
Haksızlığa karşı adaletin sağlanmasına yönelik sorumluluk almayı
öğütleyen öykü ve açıklamalara yer verilmiştir (HAÖM, 2018, 67-71).
Toplumsal cinsiyet eşitsizliği, erken yaşta ve zorla evlilik, mağdur
çocuklar, suça sürüklenen çocuklar, çocukların çalışması ve sosyal
güvenliği ile aile-içi ve okulda ihmal, istismar ve şiddet, şiddet türleri
ile şiddetten korunma yolları ile ilgili açıklamalara yer verilmiştir
(HAÖM, 2018, 78-91).
Akran zorbalığı, hakaret, imza atmanın hukuki bağlayıcılığı, gerçek ve
sanal ortamda kişisel verilerin korunması ve paylaşılması konuları ile
ilgili açıklamalara yer verilmiştir (HAÖM, 2018, 92-99).
Uyuşmazlıkların çözümünde makul olma ve uzlaşı yöntemlerine
(çatışma çözme, uzlaşma ve arabuluculuk) ilişkin açıklamalara yer
verilmiştir (HAÖM, 2018, 116-127).

Tablo 5’te, Hukuk ve Adalet Dersi Öğretim Programı’na göre hazırlanan ders kitabının hukuk
okuryazarlığı ile ilişkili kazanımların işlenişinde öğretim programı açıklamalarının dikkate alındığı
görülmektedir. Ders kitabında öğretim programından farklı olarak özellikle hakların hukuki yollarla
aranmasında ilgili kuruma ve yargı organlarına başvurma ile ilgili işlenişin de yapıldığı tespit
edilmiştir.
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SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER
Türkiye’de hukuk ve adalet bilinci gelişmiş hukuk okuryazarı bireyler yetiştirmek amacıyla
ortaokul 6, 7 ve 8.sınıf düzeyinde seçmeli ders olarak okutulmak üzere Hukuk ve Adalet Dersi
Öğretim Programı geliştirilmiş ve ders kitabı hazırlanmıştır. Hukuk ve adalet dersi öğretim programı
ve ders kitabında hukuk okuryazarlığı üzerine bir inceleme yapmak amacıyla yapılan bu araştırma da
öğretim programı ve ders kitabı hukuk okuryazarlığına ilişkin; yasal analiz, hukuksal planlama, hukuki
araştırmalar ve hukuki iletişim unsurları olmak üzere dört başlık altında incelenmiştir. Bu incelemelere
ilişkin ulaşılan sonuçlar şöyledir:
Hukuk okuryazarlığında yasal analiz unsurunda; bireyin hukuki durumlarda ortaya çıkan
sorunları yasal kavram ve fikirleri kullanarak tanımlaması, sorunları çözmeye yönelik uygun hukuki
süreci izlemesi beklenmektedir. Bu kapsamda öğretim programındaki yasal analiz ile ilgili
kazanımların içeriği değerlendirildiğinde; bireyin hak arama sürecinde gerekli bilgi ve belgelere
erişme yollarını kullanması ve bu sürece ilişkin sorumluluk almasına öncelik verildiği; ancak
sorunların yasal kavram ve fikirlerle tanımlanması ile sorunu çözmeye yönelik en uygun hukukin
sürecin izlenmesiyle ilgili bir içeriğe yer verilmediği söylenebilir.
Hukuk okuryazarlığında hukuksal planlama unsurunda; bireyin hukuki sorunların çözümünü
kolaylaştırmak için doğru zamanda doğru adımları atmasını içeren beceriye sahip olması
beklenmektedir. Bu çerçevede öğretim programındaki hukuksal planlama ile ilgili kazanımların içeriği
değerlendirildiğinde; bireye sadece e-devlet gibi çevrimiçi uygulamaların tanıtıldığı ve hukuksal
planlama unsuruna yönelik bir beceriye ilişkin içeriğe yer verilmediği görülmektedir.
Hukuk okuryazarlığında hukuki araştırmalar unsurunda; bireyin yasal bir sorun ile karşılaştığı
durumlarda, sorun ile alakalı araştırma yapabilme becerisini içerir. Hukuksal planlama unsurunda
olduğu gibi hukuki araştırmalar unsurunda da öğretim programının aynı kazanımları karşımıza
çıkmakta; hak arama sürecinde sadece e-devlet uygulamaları gibi çevrimiçi uygulamalarının
tanıtımından öteye kazanım içeriğinin gitmediği söylenebilir. Bireyin hukuki bir sorunla
karşılaştığında nerelerden ve nasıl bir araştırma yapabileceğine yönelik herhangi bir içeriğe yer
verilmediği iddia edilebilir.
Hukuk okuryazarlığında hukuki iletişim unsuru; bireyin hukuki kuruluşlar ile talepleri ve
kararları doğrultusunda hem sözlü hem de yazılı olarak etkili bir iletişim kurmasını içerir. Hukuk
okuryazarlığına ilişkin tüm unsurlarda olduğu gibi, hukuki iletişim unsurunda e-uygulamaların
tanıtımı dışında, bireyin hukuki kuruluş ya da kişilerle nasıl iletişim kuracağı ve bu süreci nasıl
yöneteceğine ilişkin bir içeriğin yer almadığı görülmektedir.
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Hukuk okuryazarlığına ilişkin Hukuk ve Adalet ders kitabındaki ilgili sayfalar incelendiğinde
öğretim programındaki tespitlerden farklı olarak hakların hukuki yollarla aranması sürecinde ilgili
kuruma başvurma ve yargı organlarına başvuru süreçlerinin ele alındığı tespit edilmiştir. Hukuk
okuryazarı bireyler yetiştirmek tek bir ders ile ele alınmaması gereken bir süreçtir. Bunun yerine konu
bütüncül bir yaklaşımla ele alınmalı ve disiplinlerarası bir konu alanı olarak ilgili derslerin içeriğinde
yer verilmelidir. Özellikle hukuk okuryazarlığın unsurları olan yasal analiz, hukuksal planlama,
hukuki araştırmalar ve hukuki iletişim unsurlarına ilişkin kademelere göre verilmesi gereken bilgi,
beceri ve değerler belirlenmeli ve buna uygun öğrenme-öğretme süreçleri gerçekleştirilmelidir.
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SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARINDA FİNANSAL OKURYAZARLIĞIN SUNUMU
Doç. Dr. Fatma ÜNAL
Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi,
drfatmaunal@gmail.com

ÖZET
Finansal okuryazarlık, bireylerin paranın kullanımı ve yönetimi konusunda temel bilgi ve beceri
sağlayan yeterlilik düzeyini ifade etmektedir. Finansal açıdan yeterlilik önemli bir kavramdır. Zira bireyin
vereceği kararları doğrudan ya da dolaylı etkileyebilmektedir. Finansal okuryazarlık basit tanımıyla finansal bilgi
düzeyinin bir göstergesidir. Bugüne kadar yapılmış temel tanımlar incelendiğinde ise finansal okuryazarlık geniş
olarak bireylerin gelirlerini, birikimlerini, harcamalarını, borçlarını, yatırımları ve bütçelerini yönetebilmek için
kararlar alma yeteneği şeklinde tanımlanmıştır. Finansal okuryazarlık belirli bir döneme ait bilgi birikimi değil,
çocukluktan emekliliğe kadar bireylerin finansal bilgi düzeyini ifade eden bir süreçtir. Finansal okuryazar
olmama yalnızca bireylerin kendi sorunu değil ulusal/uluslararası finansal bir sorundur. Öyle ki, birikim, tasarruf
yapma alışkanlığının topluma kazandırılamamış olması, iflas ve haciz gibi finans sektörünü sekteye uğratacak
olayların artması, bir sorundur. Bu nedenle finansal okuryazarlığın, sosyo-ekonomik statü, yaş ve cinsiyet gibi
ayrımlar olmadan tüm toplumu kapsaması ve bunun geleceği de düşünülerek eğitim kurumlarına yayılması
gerekmektedir. Türkiye’de bu amaçla 2017 Sosyal Bilgiler Öğretim Programı’nda finansal okuryazarlık bir
beceri olarak yer almıştır. 2017 Sosyal Bilgiler Öğretim Programı’na göre yeni hazırlanan 4 ve 5. sınıf sosyal
bilgiler ders kitaplarında finansal okuryazarlığın sunumunun incelenmesi bu araştırmanın temel amacını
oluşturmaktadır. Tarama modelinde gerçekleştirilen bu çalışmada doküman incelemesi yapılmış olup elde edilen
veriler betimsel analiz yöntemiyle sunulmuştur. Finansal okuryazarlık becerisine, Sosyal Bilgiler Öğretim
Programı’nda açıkça sadece 4. Sınıf Üretim, Dağıtım ve Tüketim öğrenme alanında yer verildiği ve beceriye
yönelik ders kitabının ilgili bölümünde işleniş gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre
finansal okuryazarlık becerisinin geliştirilmesine yönelik öneriler sunulmuştur.
Anahtar kelimeler: Sosyal bilgiler, finansal okuryazarlık, ekonomi okuryazarlığı, ders kitabı.
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GİRİŞ
Finansal okuryazarlık, bireylerin finans konularında bilgi temelli kararlar almasını sağlayan
yeterlilik düzeyidir. Küreselleşme ile etki alanı genişleyen mali krizler ve teknolojik gelişmeler
sonucunda artan finansal ürün çeşitliliği finansal okuryazarlık kavramını üzerinde önemle durulması
gereken bir konu haline getirmiştir (Alkaya ve Yağlı, 2015, 585). Noctor ve diğerleri (1992) finansal
okuryazarlığı bireylerin paralarını yönetirken bilinçli değerlendirmeler yapabilmesi ve efektif kararlar
alabilmesi olarak tanımlamışlar ve bu tanım yaygın şekilde, Finansal Hizmetler Kurumu (FSA),
İngiltere’deki Ulusal Sürekli Yetişkin Eğitim Enstitüsü (NIACE), ANZ Bankası ve Avustralya’da ki
yetişkin okuryazarlık konseyi de dâhil olmak üzere birçok araştırma kuruluşu tarafından
benimsenmiştir (Ergün, Şahin ve Ergin, 2014).
Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün (OECD, 2005) tanımına göre finansal
okuryazarlık, finansal ürünler ve kavramlar hakkında finansal tüketicilerin bilgilendirilmesini veya
finansal risk ve çeşitli alternatifler arasında tercih yapabilecek farkındalığa sahip olmasını temin
ederek finansal refahını artırma sürecidir. Remund (2010) finansal okuryazarlığın farklı tanımlarını
yapmış ve bunları beş kategoride sınıflandırmıştır: finansal kavram bilgisi, finansal kavramlar
hakkında konuşabilme yeteneği, kişisel finans yönetimi becerisi, uygun finansal karar verebilme
kabiliyeti, gelecek finansal ihtiyaçlar için etkin planlama yapabilme becerisidir.

Ekonomik krizlerin ve artan tüketici borçlarının etkisiyle ilköğretim ve ortaöğretim
kademesinde finansal okuryazarlığın daha çok yer bulduğunu ve desteklendiğini belirten
Arthur (2012) ise finansal okuryazarlığın var olan sistemin devamlılığını sağlayan bir araç
olarak işlev gördüğünü, bunun yerine ekonomik sistemleri anlamaya yönelik bir eleştirel
finansal okuryazarlık anlayışının yerleştirilmesi gerektiğini savunmaktadır. 21. yüzyıla
girilmesiyle ve küreselleşmenin yayılmasıyla birlikte ekonomi, okul programlarında
vurgulanmaya daha çok gerek duyulan bir disiplin olarak görülmektedir (Melendez, Beck ve
Fletcher, 2000).
Ekonomi, sosyal bilimlerin ürettiği bilgi ve kullandığı metodolojinin ilk ve ortaokul
kademesine indirgenerek öğretilmesini amaçlayan ve aynı zamanda bir vatandaşlık eğitim
programı olarak nitelendirilen (Öztürk ve Otluoğlu, 2005) sosyal bilgiler dersinin içeriğini
oluşturan temel disiplinlerden birisidir. Ayrıca ekonomi, sosyal bilgilerin içeriğini oluşturan
disiplinlerden en problem merkezli olanıdır (Akhan, 2012). Türkiye’de ekonomi disiplini ve
bu disiplinle ilişkili olarak finansal okuryazarlık becerisine yer veren ders sosyal bilgilerdir.
2017 Sosyal Bilgiler Öğretim Programı’na göre yeni hazırlanan 4 ve 5. sınıf sosyal bilgiler ders
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kitaplarında finansal okuryazarlığın sunumunun incelenmesi bu araştırmanın temel amacını
oluşturmaktadır.
YÖNTEM
Araştırmada tarama (survey) modeli kullanılmıştır. Tarama araştırmalarının birçok farklı
sınıflandırılması mevcuttur ki bu çalışmada tarama türlerinden genel tarama türü kullanılmıştır. Genel
tarama modelleri, çok sayıda elamandan oluşan bir evrende, evren hakkında genel bir yargıya varmak
amacı ile evrenin tüm ya da ondan alınacak bir grup, örnek ya da örneklem üzerinde yapılan tarama
düzenlemeleridir (Karasar, 2013, 79). Araştırmanın amacı doğrultusunda, ortaokul sosyal bilgiler 4. ve
5. sınıf ders kitapları incelenmiş ve herhangi bir örneklem alınma yoluna gidilmemiştir. Bu amaçla
2017-2018 eğitim-öğretim yılında MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nca okutulmasına onay
verilen ve tek kitap olan 4. sınıftan bir adet ve 5. sınıftan bir adet olmak üzere toplamda iki adet ders
kitabı incelenmiştir. Doküman incelemesinin yapıldığı araştırmada, veriler betimsel analiz yöntemiyle
çözümlenmiştir. Veri analiz sürecindeki geçerlik ve güvenirliğe ilişkin biri sınıf öğretmeni, ikisi sosyal
bilgiler eğitimi alanında olmak üzere üç uzmanın görüşü alınmıştır.
BULGU VE YORUMLAR
Sosyal Bilgiler 4. Sınıf Ders Kitabında Finansal Okuryazarlığın Sunumu
Sosyal bilgiler 4. sınıf öğretim programında finansal okuryazarlık ile ilgili konular “Üretim
Dağıtım ve Tüketim” öğrenme alanında yer almaktadır. Öğretim programına göre hazırlanan ders
kitabında aynı şekilde finansal okuryazarlık ile ilgili konulara aynı öğrenme alanında yer verildiği
tespit edilmiştir. Ders kitabında finansal okuryazarlık ile ilgili yer verilen konular ve içerik
açıklamaları Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1: Sosyal bilgiler 4. sınıf finansal okuryazarlık konuları ve içerik açıklamaları
Finansal
okuryazarlık
konuları

İsteklerimiz,
İhtiyaçlarımız

Ailemde ve
Çevremde
Ekonomik
Faaliyetler

İçerik açıklamaları
Konuda istek ve ihtiyaç tanımları yapılmış, örnekleri verilmiş ve özellikle istek ve
ihtiyaçların ayırt edilmesi ve temel ihtiyaçların önceliklendirilmesine yönelik işleniş
yapılmıştır. Örneğin;
“İnsanların temel ihtiyaçlarını giderdikten sonra isteklerini karşılamaya çalışmaları son
derece doğal bir durumdur. Ancak istekler çok çeşitlidir ve bunların tamamının
karşılanması çoğu zaman mümkün olamamaktadır. Bu nedenle karşılanması hâlinde elde
edilecek fayda göz önünde bulundurularak istekler sıraya konulmalıdır. Daha sonra bütçe durumu göz önünde bulundurularak isteklerin giderilmesine çalışılmalıdır.” (Ders
Kitabı 4, 125).
Konuda ekonomik faaliyetin tanımın yapılarak farklı ekonomik faaliyetlere (madencilik,
fındık yetiştiriciliği, turizm, sanayi) örnekler verilmiştir. Örneğin;
“İnsanlar geçimlerini sağlayabilmek için çeşitli işler yaparlar. Toprağı ekip biçer,
hayvan yetiştirir, ham maddeleri işleyerek kullanılabilir mal hâline getirirler. Ticaretle
uğraşır, çeşitli iş yerlerinde çalışırlar. İnsan ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik
olarak sürdürülen bu işlerin her birine ekonomik faaliyet denir.” (Ders Kitabı 4, 126).
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Bilinçli Tüketici
Olalım

Ayağımızı
Yorganımıza
Göre Uzatalım

Tüketime Evet,
İsrafa Hayır

Konuda bilinçli alışveriş yapma, ihtiyaçlara öncelik verme, TSE, CE, ISO kalite ve
güvenlik işaretleri, garanti belgesi, fiş veya fatura almaya yönelik işleniş yapılmıştır.
Örneğin;
“Alışverişlerden sonra fiş veya fatura almak bir vatandaşlık görevidir. Çünkü satın
aldığımız ürünler için ödediğimiz paranın bir bölümünü vergiler oluşturur. Bu vergilerin
devletimizin hazinesine ulaşabilmesi biz vatandaşların fiş veya fatura istemesiyle
mümkündür...” (Ders Kitabı 4, 136).
Konuda bilinçli harcama yapma, tasarruf, bütçeye yönelik işleniş yapılmıştır. Örneğin;
“Bütçe, paranın nasıl kullanılacağının planlanmasıdır. Aile bütçesi ise ailemizin gelir ve
giderlerini gösteren listedir. Gelir veya kaynak, ailemizin belli bir süre için de kazandığı
paradır. Bir hizmet veya ürün karşılığı harcanan paraya ise gider denir. Bütçe, gelirlere
göre hazırlanır. Her ailenin gelirine göre hazırlayacağı bir bütçesi olmalıdır.” (Ders
Kitabı 4, 139).
Konuda tüketim ve israfa yönelik örnekler (ekmek israfı, su israfı, elektrik israfı, kâğıt
israfı, giysi israfı, zaman israfı) verilerek işleniş yapılmıştır. Örneğin;
“En önemli israflardan biri de zamanın boşa harcanmasıdır. İnsanlar kollarında saat taşır, evlerinin neredeyse her odasında saat bulundururlar. İş yerlerinde, toplu taşıma
araçlarında, şehirlerin meydanlarında saat vardır… Zaman israfının önüne geçmek için
öncelikle zamanımızın sonsuz değil sınırlı olduğunun bilincinde olmalıyız…”. (Ders
Kitabı 4, 148).

Tablo 1’de görüldüğü gibi, sosyal bilgiler 4. sınıf ders kitabında finansal okuryazarlık ile ilgili
beş farklı konuya yer verilmiştir. Bu konularda istek ve ihtiyaçların ayırt edilerek ikisi arasında bilinçli
seçim yapmaya, ekonomik faaliyet tanımı ve çeşitlerine, gelir, gider, bütçe, üretim, dağıtım, tüketim,
meslek kavramlarına, bilinçli tüketici davranışlarına, bütçe oluşturmaya ve israfı önlemeye, tasarruf
yapmaya yönelik işlenişler yapıldığı tespit edilmiştir.
Sosyal Bilgiler 5. Sınıf Ders Kitabında Finansal Okuryazarlığın Sunumu
Sosyal bilgiler 5. sınıf öğretim programında finansal okuryazarlık ile ilgili konular “Üretim
Dağıtım ve Tüketim” öğrenme alanında yer almaktadır. Öğretim programına göre hazırlanan ders
kitabında aynı şekilde finansal okuryazarlık ile ilgili konulara aynı öğrenme alanında yer verildiği
tespit edilmiştir. Ders kitabında finansal okuryazarlık ile ilgili yer verilen konular ve içerik
açıklamaları Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2: Sosyal bilgiler 5. sınıf finansal okuryazarlık konuları ve içerik açıklamaları
Finansal
okuryazarlık
konuları

Çevremizdeki
Ekonomik
Faaliyetler

İçerik açıklamaları
Konuda üretim ve tüketim kavramları tanımlanmış, ekonomik faaliyetler ile coğrafi
özelliklerin ilişkilendirildiği örnekler (tarım, hayvancılık, sanayi, ticaret, turizm,
madencilik, ormancılık, hizmet sektörü) verilmiştir. Örneğin;
“Sanayi ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte hizmet sektörü ülke ekonomisinde önemli bir
konuma gelir. Eğitim, sağlık, ulaşım, bankacılık gibi faaliyet alanları hizmet sektörü
içinde yer alır. Sanayinin gelişmesiyle birlikte insanlar sanayi tesislerinin yoğun olduğu
şehir merkezlerine göç etmeye başladılar. Bunun sonucunda şehir merkezlerinde
yaşayan insan sayısı arttı. İnsanların çeşitli ihtiyaçlarının karşılanması için yeni iş
alanları ortaya çıktı. Sağlık, eğitim, ulaşım ve bankacılık alanında insanlar iş bularak
çalışmaya başladı ve bu alanlarda kazandıklarıyla diğer ihtiyaçlarını karşıladı. İstanbul,
Ankara, İzmir, Eskişehir, Samsun, Kayseri, Konya, Bursa, Antalya, Adana gibi şehirler
hizmet sektörünün gelişme gösterdiği önemli şehirlerimizden bazılarıdır.” (Ders kitabı 5,
124).
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Ekonomik
Faaliyetler
Meslekleri
Etkiler

Ekonomi ve
Sosyal Hayat

Üretim, Dağıtım
ve Tüketim Ağı

Yeni Fikirler
Geliştirelim

Bilinçli Tüketici

Konuda tarım ve hayvancılığa, ormancılığa, sanayi ve ticarete, turizme, madenciliğe,
hizmet sektörüne bağlı olarak gelişen mesleklere örnekler verilmiştir. Örneğin;
“Gıda mühendisleri; gıda ham maddelerinin değerlendirilmesi, gıda kaynaklarının
nitelik olarak korunması, böylece sağlıklı gıda çeşitlerinin artırılması konusunda
araştırmalar yapar.” (Ders kitabı 5, 128).
Konuda ekonomik faaliyetlerin sosyal hayata etkisine ilişkin örnekler verilmiştir.
Örneğin;
“Bursa’nın İnegöl ilçesinin çevresindeki dağlar ormanlarla kaplıdır. Bu ormanlarda çok
sayıda çam, kayın, göknar, meşe ağacı bulunur. Bu nedenle İnegöl'de imalat sanayi
gelişmiş, ağaç ve kereste işletmeciliği faaliyetleri ön plana çıkmıştır. Günümüzde 2000
civarında iş yerinde üretilen mobilyalar ülke içinde ve ülke dışında birçok yere
gönderilmektedir. Bu durum insanlara iş imkânı sağlamıştır. Böylece ilçenin nüfusu,
aldığı göçler sayesinde artış göstermiştir. Gelişen ve büyüyen ilçede insanların sosyal
imkânları da artmıştır. Kültürel ve sosyal aktiviteleri rahatlıkla yapabilecekleri alanlar
açılmıştır. Eğitim, sağlık ve ulaşım hizmetleri daha da gelişmiştir.” (Ders kitabı 5, 134).
Konuda üretim, dağıtım ve tüketim ağınana ilişkin zeytin örneği verilmiştir. Konu
işlenişine yönelik örneğin;
“Zeytin üreten çiftçiler bir yıl boyunca zeytin ağaçlarının bakımını yapar… Zeytinler,
kamyonlar ve traktörlerle zeytin işleme tesislerine götürülür… Zeytinyağı kapları çeşitli
ulaşım araçlarıyla market ve mahalle pazarı gibi satış yerlerine ulaştırılır. İhtiyacı olan
insanlar zeytinyağını satın alırlar…” (Ders kitabı 5, 136).
Konuda üretim, dağıtım ve tüketime dayalı yeni fikirlere örnekler verilmiş ve proje
hazırlama döngüsü açıklanmıştır. Öğrencilerden bir ekonomik faaliyet seçerek bu
faaliyetle ilgili üretim, dağıtım ve tüketime yönelik yeni fikirler geliştirmeleri
istenilmiştir. (Ders Kitabı 5, 141).
Konuda tüketici hakları ve bu hakların kullanılmasına yönelik açıklama ve örneklere yer
verilmiştir. Örneğin;
“Ülkemizde tüketici haklarını korumak için Tüketiciyi Koruma Kanunu çıkarılmıştır…”
(Ders Kitabı 5, 146).

Tablo 2’de görüldüğü gibi, sosyal bilgiler 5. sınıf ders kitabında finansal okuryazarlık ile ilgili
altı farklı konuya yer verilmiştir. Bu konularda ekonomik faaliyetlere örnekler verildiği, ekonomik
faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekler, ekonomik faaliyetlerin sosyal hayat etkileri, bir ürünün
üretim, dağıtım ve tüketim ağını kavrama, ekonomik faaliyetlere dayalı yeni fikir önerileri sunma ve
tüketici haklarına yönelik işlenişler yapıldığı tespit edilmiştir.
SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER
2017 Sosyal Bilgiler Öğretim Programı’na göre yeni hazırlanan 4 ve 5. sınıf sosyal bilgiler
ders kitaplarında finansal okuryazarlığın sunumunun incelenmesine yönelik yapılan araştırmada 4 ve
5. sınıf düzeylerinde ekonomi ile ilgili farklı konulara yer verildiği tespit edilmiştir.
Sosyal bilgiler 4. sınıf ders kitabında kavram boyutunda; istek, ihtiyaç, ekonomik faaliyet,
gelir, gider, bütçe, üretim, dağıtım, tüketim, meslek, israf, tasarruf, maliyet, bilinçli tüketiciye yer
verildiği, bu kavramların bilgi olarak sunulduğu görülmüştür. Bunun yanında; istek ve ihtiyacı ayırt
ederek temel ihtiyaçlara öncelik verilmesine, bilinçli tüketici davranışlarına, örnek bütçe oluşturmaya,
israf etmeden tasarruf yapmaya yönelik etkinliklere yer verildiği tespit edilmiştir. Öğrenci seviyesi
gözetilerek oluşturulan bu etkinliklerin yine öğrencinin yakın çevresinde karşılaşabileceği örnek
olaylar üzerinden seçildiği söylenebilir.
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Sosyal bilgiler 5. sınıf ders kitabında kavram boyutunda; ekonomik faaliyetler (tarım,
hayvancılık, sanayi, ticaret, turizm, madencilik, ormancılık, hizmet sektörü), coğrafi özellikler (iklim,
toprak, su kaynakları, yeryüzü şekilleri, nüfus), üretim, tüketim, dağıtım, meslek, mal, girişimcilik,
tüketici, tüketici haklarına yer verildiği ve bu kavramların bilgi temelli işlendiği görülmüştür.
Özellikle konu işlenişlerinde coğrafi özellikler ile ekonomik faaliyetler ve ekonomik faaliyetler ile
meslek, ekonomik faaliyetler ile sosyal hayat ilişkilendirmesinin yapıldığı ve buna yönelik etkinlik
örneklerinin sunulduğu tespit edilmiştir. Bunun yanında üretim, dağıtım ve tüketime dayalı proje
döngüsü üzerinden yeni fikirler geliştirmeye yönelik etkinlik örnekleri sunulmuş ve bilinçli tüketici
olarak haklarını kullanmaya yönelik açıklamalar yapılmıştır.
Sosyal bilgiler 4 ve 5. sınıf ders kitaplarında ortak olarak ekonomik faaliyet, üretim, dağıtım,
tüketim, meslek, bilinçli tüketici ve hakları kavramlarına yer verildiği görülmektedir. Finansal
okuryazarlık açısından bu kavramların ilkokul ve ortaokul seviyesinde verilmesi oldukça önemlidir.
Ancak

ders

kitaplarında

finansal

okuryazarlık

ile

ilgili

konu

işlenişleri

genel

olarak

değerlendirildiğinde; kavram ve konuların bilgi temelli işlendiği, öğrencilerin bu kavramları
içselleştirmesine ve davranış haline dönüştürmesine yönelik etkinlik ve uygulamalara yer verilmediği
söylenebilir. Nitekim Türkiye’de yapılan finansal okuryazarlık ile ilgili sınırlı sayıdaki araştırmalarda
da finansal okuryazarlığa ilişkin eğitim ve uygulamaların yetersizliği dile getirilmektedir (SPK, 2012;
SPK, 2015; Yıldırım, 2016).
Finansal okuryazarlık konuları disiplinlerarası bir yaklaşımla ele alınarak belirlenmeli ve
kademelere göre tüm derslerle ilişkilendirilerek içerik hazırlanmalıdır. Finansal okuryazarlığın, bilgi
boyutu yanında beceri ve değer boyutlarıyla da ele alınması gerektiği unutulmamalıdır.
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ÖZET
Sosyal olayların, insanların, nesnelerin ve mekânların geçmişten günümüze nasıl bir değişme ve
gelişme gösterdiğinin anlaşılabilmesi için, sosyal bilgiler derslerinde kazandırılması gereken temel becerilerden
birisi de değişim ve sürekliliktir. Bu beceri ile çocukların etkili bir şekilde farklı dönem ve mekânlara ait tarihsel
kanıtları sorgulayarak insanlar, nesneler, olaylar ve olgular arasındaki benzerlik ve farklılıkları belirlemeleri,
değişim ve sürekliliği algılamaları sağlanmaya çalışılır. Sosyal bilgiler programında yer alan değişim ve
sürekliliği algılama becerisinin alt boyutları benzerlik ve farklılıkları bulma, zamanla oluşan süreklilik ve
değişimi algılama, tarihsel olguları ve yorumları ayırt etme, geçmişteki problemleri ve nedenlerini tanıma,
tarihsel bir problemin çözümüne alternatif çözümler bulma olarak sıralanmaktadır. Öğrencilerin, değişimin bir
süreklilik olduğunu bilmeleri ve evrendeki her şeyin önlenemeyen sürekli bir değişim yaşadığını kavramaları
önem arz etmektedir. Bu anlamda öğrencilerin toplumu, yaşadıkları kültürü ve kendilerini tanıyabilmeleri için,
geçmiş-bugün-gelecek ilişkisini kurabilmeleri gerekir.
Bu araştırmada da ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin değişim ve sürekliliği algılama becerilerin daha
iyi nasıl geliştirilebileceği araştırılmıştır. Yapılan etkinlikler ile öğrencilerin değişim ve sürekliliği algılama
becerilerinin yanı sıra gözlem ve iletişim becerilerinin de geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Araştırmanın amacı
doğrultusunda bu çalışmada nitel araştırma desenlerinden eylem araştırması deseni benimsenmiştir. Araştırmanın
verileri öğrenci günlükleri, görüşmeler ve gözlem formları ile toplanmıştır. Araştırmanın katılımcılarını
Eskişehir Odunpazarı ilçesindeki bir ilkokulda eğitim öğretime devam eden 16 dördüncü sınıf öğrencisi
oluşturmaktadır. Verilerin analizine göre değişim ve sürekliliği algılama becerisinin daha iyi geliştirilebilmesi
için gerekli öneriler sunulmaktadır.

becerisi

Anahtar kelimeler: Sosyal bilgiler, Beceri geliştirme, Aktif öğrenme, Değişim ve sürekliliği algılama

ABSTRACT
It is necessary for primary students to develop the skill of perception of change and continuity in social
sciences courses in order to understand how do social events, people, objects and places changes and
developments from past to today. With this skill, it is tried to determine the similarities and differences between
people, objects, events and phenomena by questioning the historical evidence of different periods and places in
an effective way. In social studies curriculum, sub-dimensions of skill of perception of change and continuity are
listed as finding similarities and differences, perceiving continuity and change over time, distinguishing
historical facts and interpretations, recognizing past problems and causes, finding alternative solutions to solve
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historical problems. It is important to know for students knowing the continuity of changes and understanding
that everything in the world is experiencing a constant change that cannot be avoided. In this context, for
knowing the society, the culture they live in, and students need to understand the relationship between past,
present and future.
In this research, it is researched how to develop the skill of perception of change and continuity of the
fourth grade students in a better way. It is also aimed to develop observation and communication skills as well as
the skill of perception of change and continuity of the students with the activities. According to aim of the study
the research was designed as an action research which is one of the qualitative research methods. The research
data were collected with student diaries, interviews and observation forms. Participants of the research were 16
fourth grade students in a primary school in Eskişehir/Turkey. According to the analysis of the data, the
suggestions are provided for improving the skill of perception of change and continuity.
Key words: Social studies, Skill development, Active learning, Skill of Perception of Change and
Continuity

GİRİŞ
Sosyal olayların, insanların, nesnelerin ve mekânların geçmişten günümüze nasıl bir değişme
ve gelişme gösterdiğinin anlaşılabilmesi için, sosyal bilgiler derslerinde kazandırılması gereken temel
becerilerden birisi de değişim ve sürekliliktir. Bu beceri ile çocukların etkili bir şekilde farklı dönem
ve mekânlara ait tarihsel kanıtları sorgulayarak insanlar, nesneler, olaylar ve olgular arasındaki
benzerlik ve farklılıkları belirlemeleri, değişim ve sürekliliği algılamaları sağlanmaya çalışılır.
Öğrencilerin, değişimin bir süreklilik olduğunu bilmeleri ve evrendeki her şeyin önlenemeyen sürekli
bir değişim yaşadığını kavramaları önem arz etmektedir. Bu anlamda öğrencilerin toplumu,
yaşadıkları kültürü ve kendilerini tanıyabilmeleri için, geçmiş-bugün-gelecek ilişkisini kurabilmeleri
gerekir. Sosyal olayların, insanların, nesnelerin ve mekânların geçmişten günümüze nasıl bir değişme
ve gelişme gösterdiğinin anlaşılabilmesi zaman, kronoloji, değişim ve sürekliliğin anlaşılabilmesi ile
yakından ilgilidir (Demircioğlu, 2007). Levstik ve Barton’a göre (1997: 38) öğrencilere geçmişe giden
ne kadar çok yol sağlanırsa bildikleri şeylerle bağlantılar kurmaları da o oranda mümkün olmaktadır.
Çevre, çocuklara değişimi tecrübe edebilecekleri, birçok öğrenme alanı sunmaktadır. Çocuklar
okuldan, çevreden, tabiattan ve kendilerinden değişimin;
a) Sürekli olduğunu ve sürekli var olduğunu,
b) Değişimin yaşamlarını farklı şekillerde etkilediğini ve
c)Değişimin kaydedilebildiğini ve bu kayıtların insanların değişimi anlamlandırabilmeleri için
önemli olduğunu öğrenirler. Her ne kadar yaşam sürekli olarak değişiyor olsa da, insan deneyimleri
açısından bir süreklilik vardır. Çocuklar bu süreklilik duygusunu kendi ailelerinin geçmişini
araştırarak ve keşfederek kazanabilirler (Seefeldt, Castle, ve Falconer, 2015).
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Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı’nda yer alan beceriler Tablo 1’de sunulmuştur.
Tablo 1.Sosyal bilgiler öğretim programında yer alan beceriler (MEB, 2018)

Tablo 1’de yer alan 27 beceriden biri de “Değişim ve Sürekliliği Algılama Becerisi”dir.
Değişim ve sürekliliği algılama becerisinin alt boyutları Şekil 1’de yer almaktadır.

Benzerlik ve
farklılıkları
bulma,

Tarihsel bir
problemin
çözümüne
alternatif
çözümler bulma

Zamanla oluşan
süreklilik ve
değişimi
algılama

ALT
BOYUTLARI

Geçmişteki
problemleri ve
nedenlerini
tanıma

Tarihsel olguları
ve yorumları
ayırt etme

Şekil 1. Değişim ve sürekliliği algılama becerisinin alt boyutları
Sosyal bilgiler programında yer alan değişim ve sürekliliği algılama becerisinin alt boyutları
benzerlik ve farklılıkları bulma, zamanla oluşan süreklilik ve değişimi algılama, tarihsel olguları ve
yorumları ayırt etme, geçmişteki problemleri ve nedenlerini tanıma, tarihsel bir problemin çözümüne
alternatif çözümler bulma olarak sıralanmaktadır (MEB, 2005).
Öğrencilerin, değişimin bir süreklilik olduğunu bilmeleri ve evrendeki her şeyin önlenemeyen
sürekli bir değişim yaşadığını kavramaları önem arz etmektedir. Bu anlamda öğrencilerin toplumu,
yaşadıkları kültürü ve kendilerini tanıyabilmeleri için, geçmiş-bugün-gelecek ilişkisini kurabilmeleri
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gerekir. Bu beceriye sahip olan öğrenciler geçmişten bugüne nelerin değişip nelerin devamlılık arz
ettiğini, geçmiş ile bugün arasındaki benzerliklerin ve farklılıkların neler olduğunu yorumlayabilecek;
tarihsel süreçteki kopuşların ve devamlılıkların neler olduğunu algılayarak dünyadaki değişimi ve
kültürel manadaki devamlılığı algılayabileceklerdir (Akbaba, Keçe ve Erdem, 2012).
Bu araştırmada da ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin değişim ve sürekliliği algılama
becerilerin daha iyi nasıl geliştirilebileceği araştırılmıştır.
YÖNTEM
Araştırmanın amacı doğrultusunda bu çalışmada nitel araştırma desenlerinden eylem
araştırması deseni benimsenmiştir. Karasar (2005, s.27) eylem araştırmasını, uzman araştırmacıların
yürütücülüğünde, uygulayıcıların ve probleme taraf olanların da katılmasıyla, var olan uygulamanın
eleştirel bir değerlendirmesini yaparak, durumu iyileştirmek için alınması gereken önlemleri
belirlemeyi amaçlayan araştırmalar olarak tanımlamıştır. Eylem araştırması, kişilerin kendi mesleki
eylemleri hakkında araştırma yapmaları ve değişim için eyleme geçmeleri temelinde gerçekleşen
sistematik bir müdahale süreci olarak tanımlanmaktadır (Costello, 2007). Eylem araştırması problem
çözmeye yönelik ve süreklilik gösteren bir süreçtir (Yıldırım & Şimşek, 2008, s.297). Genellikle bir
şeyin nasıl yürüdüğünü ortaya çıkarmak için düzenlenir. Amaç problemi çözme, değerlendirme veya
hatta yeni fikirleri bulma ve nasıl çalıştığını anlamaktır (Johnson, 2005). McNiff ve Whitehead (2006,
s.8) ise eylem araştırmasının planında yer alan adımları sırasıyla şöyle belirtmektedir:
•

Problemin farkına varma

•

Problemi tanımlama

•

Olası çözüm yolları üzerine düşünme

•

Bunları test etme

•

Ne olduğunu gözlemleyebilmek için veriler toplayarak eylemi izleme

•

Ne olduğu konusunda yargıya varabilmek için prosedür oluşturarak gelişimi değerlendirmedir.
Bu araştırma da 2017-2018 eğitim-öğretim yılının bahar döneminde Mart-Nisan ayları

boyunca yürütülmüştür. Çalışmanın katılımcılarını Eskişehir ili Odunpazarı ilçesindeki bir ilkokuldaki
4. Sınıfa devam eden ve sosyal bilgiler dersini almış olan 16 dördüncü sınıf öğrencisi oluşturmaktadır.
Sınıfın toplam mevcudu 16 kişi olduğu için tüm sınıf araştırmaya dâhil edilmiştir.
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Araştırmaya başlarken ilk önce öğrencilere değişim ve sürekliliği algılama kavramları
hakkındaki ön bilgileri sorulmuştur. İlave olarak sınıf öğretmeni görüşüne başvurularak öğrencilerin
değişim ve sürekliliği algılama becerilerinin geliştirilmeye ihtiyacı olduğu sonucuna varılmıştır.
Süreç içinde araştırmacılar tarafından, öğrencilerin değişim ve sürekliliği algılama becerilerini
geliştirmeye yönelik olarak etkinlikler tasarlanmıştır. Bu etkinlikler bir ölçme değerlendirme uzmanı
ve öğrencilerin sınıf öğretmen tarafından kontrol edildikten sonra son şekli verilerek uygulama
aşamasına geçilmiştir. Mart 2018’den başlayarak birer hafta ara ile öğrenciler için toplam 3 etkinlik
uygulanmıştır. Değişim ve sürekliliği algılama becerisini geliştirmeyi hedefleyen bu etkinliklerden
sonraki hafta bir önceki haftanın etkinliği değerlendirilmiş ve sınıf öğretmeninin gözleminden de
faydalanarak araştırmacılar tarafından eksiklikler giderilmeye çalışılmıştır.
Bunun yanından araştırmaya dair öğrencilerden geri dönütler alınmıştır. Bu geri dönütler,
araştırmacılar tarafından geliştirilmiş yarı yapılandırılmış görüşmeler ile toplanmış ve analiz
edilmiştir. Bu çalışmadaki bulgular araştırmanın sadece ilk aşamasına dair verileri kapsamaktadır.
BULGULAR
Tablo 2. Değişim Nedir?
Değişim
Bir nesnenin değişmesi/farklılaşması
Yer değişikliği
Güzellik
Birisiyle bir eşyanın değiştirilmesi
Sahip olunan bir şeyin yerine yenisinin alınması
Bir binanın yıkılarak yenisinin yapılması
İnsanın huylarından vazgeçmesi
İnsanın davranışlarının değişmesi
Duyguların değişmesi
Bedensel/fiziksel gelişim
Kendine düzen verme

Öğrencilerle Değişim nedir? Ana sorusu kapsamında yapılan görüşmelerden değişim
hakkındaki belirttikleri bazı fikirler şunlardır: “İnsanın saç rengini değiştirmesidir. Değişim bir fidanın
iki sene sonra ağaç olmasıdır. Padişahlık döneminden Cumhuriye’te geçiştir. Bir tırtılın kelebek
olmasıdır. Mesela anahtarım kırılınca yeni anahtar almaktır. Fakir birinin bir kaç sene sonra zengin
olmasıdır.”
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Tablo 3. Süreklilik Nedir?
Değişim
Her zaman aynı radyoyu dinleme
Hep tekrarlamak
Bir işi hızlı yapmak
Bir şeyi sık sık yapmak
Aynı kalan şey
Her zaman

Öğrencilerle Süreklilik nedir? Ana sorusu kapsamında yapılan görüşmelerden Süreklilik
hakkındaki belirttikleri bazı fikirler şunlardır: “Sürekli bir şarkıyı dinliyorum, sevdiğim diziyi her
zaman izlerim, spor yapmak, sürekli oyuncak istemek, her gün ilaç içmek, sürekli üstüme geliyorlar,
bir kursa sık sık giderim, arkadaşım sürekli konuşur, her sene 23 Nisan kutlamak, kedi severim.”
Tablo 4. Çevrenizde nelerin değişime uğradığını gözlemliyorsunuz?
Değişim
Arabalar
Binalar
Bitkiler
Doğa
Hayvanlar
Herkes hareket ediyor
Her şey
İnsanlar
Kırılan oyuncaklar
Okulumuz
Ormanlar
Parklar
Saatin akrep ve yelkovanı
Sınıfımız
Yemekler

Tablo 5. Çevrenizde sürekli var olduğunu gözlemlediğiniz şeyler nelerdir?
Değişim
Arabalar
Bilgisayar
Binalar
Bitkiler
Cennet ve cehennem
Dağlar
Duraklar
Hafta içi her gün okula gitmek
İnsanlar
Mikroskobik canlılar
Parklar
Paten
Toprak
Yok
Yollar
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Etkinlik 1 Öğrencilerin yaşadıkları şehrin Eski ve Yeni fotoğrafları öğrencilerle paylaşılmıştır.

Fotoğraf 1. Köprübaşı ve çevresi, http://www.eskisehirliyiz.biz/galeri/resim.asp?fotoid=6812

Fotoğraf 2. Kartpostal, 1903
İki fotoğrafı karşılaştıran öğrenciler fotoğraflardaki farklılıkların “Feribot, Ağaçlar, Köprü,
Fenerler, Tramvay, Binalar”; benzerliklerin ise “Porsuk, Köprü, Evler” olduğunu belirtmişlerdir.
Benzerlik ve farklılıkların sebepleri olarak ise “Teknoloji, Porsuk çayının sevilmesi, Güzelleştirme
isteği, İnsan ihtiyaçları, İmkânlar ve Tarihsel değerler” olarak belirtmişlerdir.
Etkinlik 2
Bu etkinlikte öğrenciler canlandırma yapmıştır. Üç grup oluşturulmuş ve öğrencilerin
kendilerini 50 yıl sonrasında hayal etmeleri istenmiştir. “Paris’e uçan araba ile gitmek, Yapay zeka,
Görünmeyen baston” öğrencilerin yaptıkların canlandırmaların temalarını oluşturmuştur.
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SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER
Öğrencilerin değişim ve süreklilik kavramlarına ilişkin görüşleri alındığında bazı kavram
yanılgıları belirlenmiştir. “Güzelllik, bir işi hızlı yapmak, insanın huylarından vazgeçmesi, birisiyle bir
eşyanın değiştirilmesi” değişim ve süreklilik ile ilgili belirlenen kavram yanılgılarıdır.
Değişim ve sürekliliği algılama becerisinin geliştirilmesi için öğrenci merkezli etkinlik
planları hazırlanmış ve bu planlardan uygulananların sonuçları paylaşılmıştır. Etkinliklerin
değerlendirilmesi sonucunda farklı etkinliklere de ihtiyaç duyulduğu tespit edilmiş olup iyileştirilme
için hazırlanan yeni eylem planları şu şekildedir.
Yapılması ön görülen diğer etkinlikler:
Sınıfın dekorasyon unsurlarının düzenlenmesine öğrenci katılımı sağlanması
•

Okulun eski ve yeni fotoğraflarını karşılaştırarak analiz yapmak

•

Okul bahçesinde bir çiçekteki değişimi gün be gün gözlemlemek

•

Tohum ekip gelişim çizelgesi hazırlamak

•

Yakın çevredeki doğal olan ve insan tarafından gerçekleştirilen değişimleri gözlemleme

•

Aile büyükleri ile geçmişten buyana süregelen bir konuda röportaj yapmak.
Naylor ve Diem (1987) tarafından yapılan çalışmada öğrenciler değişim ve sürekliliği

algılamak için pamuk üzerinde fasulye yetiştirerek bitkinin çimlenmesi, büyümesi ve yapraklanması
aşamalarını izlemiş ve bu gelişim süreçlerine ilişkin çıkarımlarda bulunmuşlardır.
Özen ve Sağlam (2010)’ın araştırmasına genel olarak bakıldığında; ilköğretim 7. sınıf
öğrencilerinin değişim ve sürekliliği açıklamada ve kullanmada başarılı oldukları tespit edilmiştir.
Öğrencilerin değişim ve sürekliliği algılamada başarılı olmalarının günlük yaşamlarında yer alan
örneklerin çokluğu ve öğrenciler için anlamlılığı ile ilgili olduğu düşünülmüştür.
Şimşek (2006), araştırmasında 4-8. Sınıflarla çalışmış ve araştırma sonucunda öğrencilerin
değişim kavramını örneklendirerek ifade etme ve değişim algısını işe koşmada başarıları olurken,
süreklilik kavramını örneklendirmede yetersiz kaldıkları sonucuna ulaşmıştır.
Çelikkaya (2011)’ya göre Sosyal Bilgiler dersi, programda belirtilen becerileri genel olarak
kısmen düzeyde kazandırmakta iken, bazı becerileri ise çok düzeyde kazandırmaktadır. Aynı
çalışmada eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, iletişim, girişimcilik ile değişim ve sürekliliği algılama
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becerilerinde hizmet içi eğitim alan öğretmenlerin görüşleri arasında anlamlı farklılıklar bulunmuştur.
Aritmetik ortalamalara bakıldığında bu farklılığın hizmet içi eğitim alan öğretmenlerin lehine olduğu
görülmektedir.
Hizmet içi eğitimin beceri eğitimi açısından katkısı göz önüne alınarak öncelikle öğretmenler
için öğrencide beceri geliştirecek HİE eğitim içerikleri ve etkinlikleri önerilmektedir. Bu amaçla
öğretmenlerin öncelikle kendileri açısından beceri odaklı etkinlikleri kavrayıp uygulamaları ve
ardından da sınıf içinde öğrencilerin aktif olduğu beceri geliştiren etkinliklere ağırlık vermeleri
beklenebilir. Bu amaca yönelik öğretmenlere yönelik öğrenci merkezli etkinlik tasarlama atölyeleri
geliştirilmesi önerilmektedir.
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ÖZET
Bu çalışma da, bireysel ve takım sporlarıyla uğraşan sporcuların hayal etme biçimlerinin incelenmesi
amacıyla yapılmıştır. Araştırmada bireysel ve takım sporcularının hayal etme biçimlerini incelemek için veriler,
Hall ve arkadaşlarının (1998) geliştirdiği, Kızıldağ (2007) tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Sporda Hayal Etme
Envanteri” ve kişisel bilgi formu kullanılarak toplanmıştır. Araştırmaya 108 bayan 152 erkek olmak üzere
toplam 260 sporcu dahil edilmiştir. Araştırmaya katılanların %10,5 inin ortaokul, %40 ının lise ve %49,5 inin
üniversite öğrencisi olduğu tespit edilmiştir. Araştırma bulguları sporda hayal etme biçimlerinin cinsiyet
değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı fark göstermezken, yaş, eğitim durumu, kaç yıldır spor yaptığı ve
spor türü değişkenlerine göre ise istatistiksel olarak anlamlı farklar oluşturduğu tespit edilmiştir (p<0.05).
Araştırma sonuçlarına göre ortaokul öğrencilerinin ve 13-15 yaş grubunda olanların motivasyon özel imgeleme
düzeylerinin daha yüksek olduğu, bilişsel imgelemeyi futbol ve atletizm branşında olanların daha fazla
kullandığı, hentbol, atletizm ve badminton sporcularının motivasyon özel imgeleme düzeylerinin daha yüksek
olduğu, atletizm ve futbol branşında olanların motivasyon genel ustalık imgeleme düzeylerinin daha yüksek
olduğu görülmüştür. Cinsiyet değişkenine göre sporda imgeleme düzeylerinde farklılık bulunmazken, daha uzun
süre spor geçmişi olanların bilişsel imgeleme ve motivasyon genel ustalık imgelemeyi daha yüksek düzeyde
kullandıkları sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Spor, İmgeleme, Takım Sporları, Bireysel Sporlar, Eğitim

ABSTRACT
This study was conducted to examine the imaginings of athletes engaged in individual and team sports.
In study, data were collected by using the " (Sport Imagery Questionnaire- SIQ)" and personal information form
adapted by Kızıldağ (2007) developed by Hall et al. (1998) to examine the imaging of individual and team
athletes. A total of 260 athletes, including 108 females and 152 males, were participated in the study. It was
determined that 10.5% of the participants were middle school, 40% were high school and 49.5% were university
students. While the research findings did not show statistically significant difference according to gender
variable, it was found that age, educational status, years of sports and sport type variables were statistically
significant differences (p <0.05). According to the results of the research, it is found that the level of motivation
specific imaging of the middle school students and those in the age group of 13-15 is higher, the motivation
special imaging levels of handball, athletics and badminton athletes who use cognitive imaging more in football
and athletics branch are higher, and those who are in the football field have higher levels of motivation general
mastery imaging. While there was no difference in the level of imagery in sport according to the gender variable,
those with longer sports attitudes achieved higher levels of cognitive imaging and motivation general mastership
imagery
Keywords: Sports, Imaging, Team Sports, Individual Sports, Education
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GİRİŞ
Son yıllarda, ülkeler arasında sportif rekabetin artması ve önem kazanması; sporcuları fiziksel
ve psikolojik performanslarını çok yönlü geliştirmeye yöneltmiştir. Başlangıçta fiziksel olarak üstün
olan sporcular, zayıf fiziksel güce sahip sporculardan daha başarılı olacağı görüşü yaygındı. Ancak
sürekli gelişmekte olan rekabet ortamı ile birlikte sadece üstün bir fiziki performansın yeterli
olmayacağını anlayan sporcu ve antrenörler tarafından, fiziksel performansa önemli katkıları olan spor
psikolojisinin önemi kavranmaya başlanmıştır.
Bu anlamda, psikolojik unsurlarda sportif performansın en önemli belirleyicileri olarak ortaya
çıkmaktadır. Fiziksel performansın gelişimini etkileyen birçok psikolojik beceri unsurlarından birisi de
imgelemedir. Günümüze kadar yapılmış olan bilimsel çalışmalar incelendiğinde imgelemenin sportif
performans için önemli ve etkili bir uygulama olduğu görülmektedir (Short ve ark., 2001; MacIntyre
ve Moran, 2007; Weinberg, 2008).
İmgeleme, yapılacak olan hareketin uygulaması olmaksızın yoğun bir şekilde zihinde
canlandırılması(Başer, 1998),zihinde bir fikir ya da resim yaratma yeteneği (Gawain, 2007), gerçeği
taklit etme yani deneyimleri sanki gerçekten oluyormuş gibi beynimizde canlandırmak, düşünmek
olarak da açıklanabilir (Beşiktaş, 2005). Kişi uygulamak istediği beceriyi önce zihninde canlandırarak
becerinin gelişimini sağlar. Yüksek performans, zihnimizde yaşamış olduğumuz duygusal ortam ile
yakından ilişkilidir. Başarılı sporcular, zihinlerinde bir beceriye ilişkin özel bir durum yaratıp, bu
durumun sürekliliğini sağlayabilirler.
Feltz ve Landers (1983) fiziksel ve zihinsel çalışma kombinasyonunun beceri kazanmada
sadece fiziksel çalışma yapmaktan daha etkili olduğunu belirtmişlerdir.
Sporda hayal etmenin sportif performansa yararları hakkında antrenör, beden eğitimi
öğretmenleri ve sporcuların aydınlatılması önemli bir konudur. Sporun içerisinde olan bireyler
imgelemeyi antrenman programlarının bir parçası halinde görmeleri başarı için önemli katkılar
sağlayabilir. Bu çalışma da, bireysel ve takım sporlarıyla uğraşan sporcuların hayal etme becerilerinin
incelenmesi amacıyla yapılmıştır.
YÖNTEM
Araştırma, genel tarama yöntemi ile gerçekleştirilmiş betimsel biçimde bir çalışmadır.
Araştırma Grubu
Araştırmaya gönüllü olarak katılmak isteyen ve yaşları 13-24 arası (X=19,45 ± 3,52) 108
bayan 152 erkek olmak üzere toplam 260 sporcu dahil edilmiştir.
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Veri Toplama Araçları
Araştırmada bireysel ve takım sporcularının hayal etme becerilerini incelemek için veriler,
Hall ve arkadaşlarının (1998) geliştirdiği, Kızıldağ (2007) tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Sporda
Hayal Etme Envanteri” ve kişisel bilgi formu kullanılarak toplanmıştır. Sporda Hayal etme
(İmgeleme) Envanteri yargıların yedi değerlendirme basamağına göre değerlendirildiği 30 maddeden
oluşmaktadır. Envanterin 4 alt boyutu bulunmaktadır. Bu boyutlar; Bilişsel İmgeleme, Motivasyonel
Özel İmgeleme, Motivasyonel Genel Uyarılmışlık ve Motivasyonel Genel Ustalıktır.
Verilerin Analizi
İstatistiksel analizler SPSS proğram kullanılarak yapılmıştır. Verilere normallik testi yapılarak
analizler için uygun test yöntemleri belirlenmiştir. Analizlerde ikili karşılaştırmalarda t test çoklu
karşılaştırmalarda tek yönlü varyans analizi ANOVA ve Kruscal Wallis testlerinden yararlanılmıştır.
İstatistiksel anlamlılık derecesi Alpha p<0.05 olarak alınmıştır.
BULGULAR
Araştırma grubundan elde edilen veriler analiz edilerek aşağıda tablolar halinde sunulmuştur.
Tablo 1. Araştırma grubunun eğitim durumuna göre analiz sonuçları
Eğitim durumu

Bilişsel imgeleme
Motivasyon özel
imgeleme
Motivasyon genel
uyarılmışlık
Motivasyon genel
ustalık

Ortaokul
Lise
Üniversite
Ortaokul
Lise
Üniversite
Ortaokul
Lise
Üniversite
Ortaokul
Lise
Üniversite

N

Mean

SD

27
104
129
27
104
129
27
104
129
27
104
129

46,66
44,51
45,24
29,40
25,08
24,60
21,14
16,82
20,23
17,05
16,40
16,07

8,44
9,10
8,58
4,01
8,29
6,59
5,69
7,43
5,05
3,27
4,36
3,54

*p<0.05
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X2

p

,278

,774

6,487

,032*

4,388

,114

,929

,635

Fark
U test

1>2,3
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Tablo 2. Araştırma grubunun yaşa göre analiz sonuçları
Yaş
13-15
Bilişsel imgeleme
16-19
20 ve üzeri
13-15
Motivasyon özel imgeleme 16-19
20 ve üzeri
13-15
Motivasyon genel
16-19
uyarılmışlık
20 ve üzeri
13-15
Motivasyon genelustalık
16-19
20 ve üzeri
*p<0.05

N

Mean

SD

25
110
125
25
110
125
25
110
125
25
110
125

44,98
45,28
44,75
28,74
24,45
23,76
17,88
18,24
19,68
16,76
17,43
15,44

8,70
9,50
12,14
5,98
8,65
6,06
7,62
7,36
5,21
4,05
4,21
3,38

X2

p

,550

,719

4,341

,018*

,915

,545

,964

,391

Fark
U test

1>2,3

Tablo 3. Araştırma grubunun spor branşına göre analiz sonuçları
Spor branşı

Bilişsel imgeleme

N

Mean

SD

1.Voleybol

40

39,26

9,12

2.Futbol
3.Basketbol
4.Hentbol
5.Tenis
6.Badminton
7.Güreş
8.Atletizm

42
38
26
25
26
34
29
40

53,10
38,90
46,67
45,30
43,17
42,67
52,72
17,65

8,27
10,33
8,77
6,72
9,08
8,79
7,29
8,48

42
38
26
25
26
34
29
40

28,22
21,00
30,07
24,70
28,35
25,46
28,54
21,20

8,22
5,18
4,74
5,74
4,54
7,43
7,24
7,74

1.Voleybol

42
38
26
25
26
34
29
40

22,86
21,93
23,21
21,40
20,05
22,26
22,64
13,53

5,70
3,86
4,02
6,98
5,65
6,56
7,12
5,20

2.Futbol
3.Basketbol
4.Hentbol
5.Tenis

42
38
26
25

18,73
12,86
17,62
15,80

2,52
2,69
3,59
1,52

1.Voleybol

Motivasyon özel
imgeleme

2.Futbol
3.Basketbol
4.Hentbol
5.Tenis
6.Badminton
7.Güreş
8.Atletizm
1.Voleybol

Motivasyon genel
uyarılmışlık

Motivasyon genel
ustalık

2.Futbol
3.Basketbol
4.Hentbol
5.Tenis
6.Badminton
7.Güreş
8.Atletizm

866

X2

p

28,417

,000*

Fark
U test

2>1,3,4,5,6,7
8>1,3,4,5,6,7

2>1,3,5,7

30,292

,000*

4>1,3,5,7
6>1,3,5,7
8>1,3,5,7

5,875

,248

32,407

,000*

2>1,3,5,7
8>1,3,5,7
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6.Badminton
7.Güreş
8.Atletizm

26
34
29

17,58
15,26
19,21

3,16
4,77
2,35

*p<0.05

Tablo 4. Araştırma grubunun cinsiyete göre analiz sonuçları
Cinsiyet
Bilişsel imgeleme
Motivasyon özelimgeleme
Motivasyon genel uyarılmışlık
Motivasyon genel ustalık

Erkek
Bayan
Erkek
Bayan
Erkek
Bayan
Erkek
Bayan

N
152

Mean
45,34

SD
10,63

108
152

44,94
25,65

11,03
7,41

108
152
108
152
108

24,36
18,45
18,21
16,51
16,29

7,92
7,04
6,75
3,80
4,20

t

p

1,301

,237

,408

,732

-,389

,715

,281

,850

Tablo 5. Araştırma grubunun kaç yıldır spor yaşına göre analiz sonuçları
Spor yaşı

N

Mean

SD

0-3 yıl
4-6 yıl
7 ve üzeri yıl
0-3 yıl
Motivasyon özel
4-6 yıl
imgeleme
7 ve üzeri yıl
0-3 yıl
Motivasyon genel
4-6 yıl
uyarılmışlık
7 ve üzeri yıl
0-3 yıl
Motivasyon genel ustalık 4-6 yıl
7 ve üzeri yıl
*p<0.05

78
83
99
78
83
99
78
83
99
78
83
99

44,78
42,69
47,91
26,28
25,25
26,08
18,67
17,87
18,66
14,07
15,37
17,25

9,18
11,79
10,08
5,79
8,10
7,65
7,60
6,83
6,47
3,20
4,63
3,27

Bilişsel imgeleme

F

p

Fark
LSD

9,609

,037*

3>1,2

2,574

,237

,642

,783

11,261

,024*

3>1,2

TARTIŞMA VE SONUÇ
Bireysel ve takım sporları uğraşan sporcuların imgeleme düzeylerinin incelendiği araştırmada
ele alınan değişkenlere göre farklılıklar bulunmuştur.
Araştırma grubunun eğitim durumu ve yaş değişkenine göre imgeleme alt boyutlarından
sadece motivasyonel özel imgeleme boyutunda istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur. Eğitim
durumu ortaokul olan ve yaşları 13-15 arası sporcuların motivasyonel özel imgeleme düzeylerinin
daha yüksek olduğu görülmüştür. İmgeleme ile ilgili literatür incelendiğinde küçük yaşta imgelemeyi
öğrenmenin kendini daha iyi kontrol etmeyi sağladığı ve imgelemenin en etkili olduğu yaş grubunun
da 11.9-13.9 yaş arasında olduğu belirtilmektedir (Plessinger, 2009).
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İmgeleme becerisinin yaşla ilişkili olup olmadığını belirlemek amacı ile yapılan bir çalışmada, yaşlı
olan katılımcıların imgeleme becerilerinin daha genç olan katılımcılara göre daha kötü olduğu
belirtilmiştir (Mulder ve ark., 2007).
Araştırma sonuçlarımızdan farklı olarak Elçi ve ark., (2013) tarafından yapılan çalışmaya göre
imgeleme çalışmasının 9-13 yaş grubundaki sporcuların beceri gelişiminde anlamlı düzeyde etkili
olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Parker ve Lovell (2012) ise yaş gruplarına göre imgeleme canlılığının
farklılık gösterdiğini belirtmiştir. Araştırmasında 20-21 yaş grubunun 12-13 yaş grubu katılımcılara
göre daha yüksek imgeleme canlılığı puanına sahip olduklarını ortaya koymuşlardır. Bu bulgular yaşın
imgeleme uygulamalarında dikkat edilmesi gereken bir unsur olduğunu ortaya koymaktadır.
Araştırma grubunun cinsiyet değişkenine göre ortaya çıkan bulgular imgeleme alt boyutlarının
hiç birinde fark olmadığı yönünde çıkmıştır. Benzer şekilde Elmas ve Birol (2018) yaptıkları
araştırmada cinsiyet değişkenine göre sporcuların hayal etme düzeyi alt boyutları arasında anlamlı
farkın olmadığını ortaya koymuştur. Bu bulguların tersine Kızıldağ, (2007), “Farklı Spor
Branşlarındaki Sporcuların İmgeleme Biçimleri” adlı yaptığı araştırmasında, kız ve erkek sporcuların
almış oldukları puanlarına ilişkin test sonucunda kız sporcuların Bilişsel imgeleme, Motivasyonel Özel
imgeleme ve Motivasyonel Genel Uyarılmışlık alt boyutlarında erkek sporculardan anlamlı olarak
daha yüksek puanlara sahip oldukları sonucuna ulaşmıştır. Araştırmalarda ele alınan sporcuların
kişisel özellikleri ve sporculuk durumları bu sonuçları ortaya koymuş olabilir. Çünkü literatürde bu
durumla ilgili olarak elit sporcuların imgelemeyi yeni başlayan sporculardan daha fazla kullandıkları
ifade edilmektedir (Salmon ve ark., 1994).
Araştırmada spor yaşı değişkenine göre çıkan sonuç ise imgeleme alt boyutlarından bilişsel
imgeleme ve motivasyonel genel ustalık alt boyutlarında anlamlı fark olduğunu göstermektedir.
Benzer sonuçlara ulaşan araştırmalarda Ağılönü (2014) yapmış olduğu yüksek lisans tezinde hayal
etme alt boyutlarından bilişsel imgeleme, motivasyonel özel imgeleme ve motivasyonel genel ustalık
değerleri ile spor yapma yılı arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğunu belirtmiştir. Aynı
şekilde diğer bir araştırmada spor yaşı arttıkça kadın sporcuların bilişsel imgeleme ve motivasyonel
genel ustalık puanlarının da arttığı bulunmuştur (Kolayiş ve ark., 2015). Ancak araştırmamızdan farklı
olarak sadece futbolcu grupları üzerinde yapılan bir çalışmada spor yaşı (yılı) grupları ile imgeleme alt
boyutları arasında istatistiksel açıdan anlamlı farklılık olmadığı saptanmıştır (Güvendi, 2015).
Sonuç olarak, ortaokul öğrencilerinin ve 13-15 yaş grubunda olanların motivasyon özel
imgeleme düzeylerinin daha yüksek olduğu, bilişsel imgelemeyi futbol ve atletizm branşında olanların
daha fazla kullandığı, hentbol, atletizm ve badminton sporcularının motivasyon özel imgeleme
düzeylerinin daha yüksek olduğu, atletizm ve futbol branşında olanların motivasyon genel ustalık
imgeleme düzeylerinin daha yüksek olduğu görülmüştür. Cinsiyet değişkenine göre sporda imgeleme
düzeylerinde farklılık bulunmazken, daha uzun süre spor geçmişi olanların bilişsel imgeleme ve
motivasyon genel ustalık imgeleme düzeylerini kullandıkları sonucuna ulaşılmıştır.
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ÖZET
Bu çalışma da beden eğitimi ve spor öğretmen adaylarının zihinsel engelli çocuklara yönelik tutumlarını
belirlemek amacı ile yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2017-2018 Eğitim ve öğretim yılında okuyan
KSÜ beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencileri oluşturmaktadır. 3. ve 4. sınıf öğrencilerinden 80 kadın 120
erkek olmak üzere toplam 200 öğrenci çalışmaya gönüllü olarak katılmıştır. Araştırmanın verilerini toplamak
amacı ile araştırmacılar tarafından hazırlanan kişisel bilgi formunun yanı sıra Süngü (2012) tarafından Beden
eğitimi öğretmenlerinin zihinsel engelli çocuklara (ZEÇ) yönelik tutumlarını ölçmek amacıyla geliştirilmiş beşli
likert tipi “Zihinsel Engelli Çocuklara Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Elde edilen verilere göre, zihinsel
engelli çocuklara yönelik tutumların cinsiyet değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı fark oluşturduğu
belirlenmiştir (p<0.05). Araştırma grubunun Zihinsel engelli yakınınız veya tanıdığınız var mı ve sınıf
değişkenine göre ise istatistiksel olarak fark bulunmamıştır (p>0.05). Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre,
bayan öğrencilerin zihinsel engelli öğrencilere yönelik tutumlarının erkeklere göre daha yüksek puan
ortalamalarına sahip oldukları görülmüştür. Araştırma grubu kendilerine yöneltilen ifadelere katılma puan
ortalaması en yüksek “zihinsel engelli öğrenciyle çalışabilmem için özel eğitim alanında eğitim almam gerekir”,
“zihinsel engelli bir öğrenciye başarılı bir şekilde eğitim verememekten korkarım” ve “sınıflarında zihinsel
engelli arkadaşı olan öğrenciler kendi sağlıklarının değerini daha iyi anlarlar” ifadeleri olmuştur. En düşük puan
ortalaması ise “beden eğitimi dersinde zihinsel engelli çocukların olması, beni endişelendirir”, “beden eğitimi
dersi, zihinsel engelli çocukların başarılı olma duygusunu yaşaması açısından önemlidir” ve “Okul yönetiminin
sınıfta zihinsel engelli bir öğrencinin eğitim almasını destekleyeceğini düşünüyorum” ifadeleri olmuştur.
Anahtar Kelimeler: Zihinsel Engelli, Beden Eğitimi Öğretmeni, Spor, Eğitim

SUMMARY
This study was carried out with the aim of determining the attitudes of physical education and sports
teacher candidates towards mentally disabled children. The study group of the study is the KSU
(Kahramanmaras Sutcu Imam University) physical education and sports college students who are studying in
2017-2018 education year. A total of 200 students, including 80 females and 120 males, participated in the study
voluntarily. A five-point Likert-type Attitude Scale for Children with Mentally Disabled was developed by
Süngü (2012) to measure the attitudes of physical education teachers towards children with intellectual
disabilities, as well as personal information form prepared by researchers to collect data of the study. It was
determined that attitudes towards children with intellectual disabilities were statistically significant according to
gender (p<0.05). There was no statistically significant difference between the study group and mentally disabled
group (p> 0.05). According to the results of the research, it was seen that female students' attitudes towards
mentally disabled students had higher average scores than males. The research group has the highest average
score of participating points for them, "I have to be educated in a special education area in order to work with
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mentally disabled students", "I am afraid of failing to train successfully a mentally retarded student" and "
students who are friends will have a better understanding of the value of their own health ". The lowest point
average is "I think it is important for the mentality of children with mental retardation in physical education
class", "physical education lesson is important for the life of mentally disabled children" and "I think that the
school administration will support the education of a mentally disabled student in class."
Keywords: Mentally Disabled, Physical Education Teacher, Sports, Education

GİRİŞ
Spor, bireyin fizyolojik ve psikolojik yönden sağlığını geliştiren, sosyal davranışlarını
düzenleyen, zihinsel ve motorik belirli bir düzeye getiren biyolojik, pedagojik ve sosyal bir olgudur.
Diğer bir ifadeyle spor, bireyin fikir, ruh ve bedenen gelişmesini ve bu öğeler arasında koordinasyonu
ve sosyalleşmeyi sağlayan bir olgudur (Yetim, 2000).
Spor engellilerin fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan gelişmelerini sağlamakta, toplum içine
kaynaşmalarını kolaylaştırmaktadır (Dunn, Fait, 1997). Bu nedenle, engelli bireylerin topluma olan
uyumlarını sağlamak, bu süreci hızlandırmak ve sosyalleşmelerine katkıda bulunmak için spor bir araç
olarak ele alınmalıdır (Eichsteadt, Lavay, 1995).
Tutumlar diğer pek çok davranış gibi doğuştan olmayıp, öğrenme yoluyla sonradan
kazanılmaktadır. Ebeveynler, arkadaşlar, kitle iletişim araçları ve geçmiş yaşantılar tutumların
oluşmasında önemli rol oynayan faktörlerdir (Sezer, 2012:16).
Yapılan çalışmalar, engellilerin kökleşmiş olumsuz önyargılar nedeniyle ayrımcılığa maruz
kaldığını ve engellilere yönelik önyargının, engelli bireylerin yaşam kalitesini olumsuz yönde
etkilediğini ortaya çıkarmıştır. Engelli bireyin bu ön yargılar nedeniyle maruz kaldığı sosyal dışlanma
çok küçük yaşlarda başlamaktadır. Hali hazırda var olan engelin yarattığı güçlüklerin yanı sıra, sosyal
çevreden gelen önyargılı tutumlar, engelli bireylerin okul hayatını aksatarak onların eğitim almalarını
güçleştirmekte ve sonrasında istihdam sorunu yaşamalarına yol açmaktadır (Şahin ve Bekir, 2016).
Yetersizliklerin engele dönüşmesini engellemek için farklı disiplin alanındaki uzmanların
işbirliği içinde birlikte çalışarak eğitim sürecini ortak bir plan ve program dahilinde yürütmesi
gereklidir. İyi planlanmış bir beden eğitimi ve spor programı, zihinsel engelli çocukların tüm gelişim
alanlarına olumlu katkılarda bulunabilmektedir (Winnick,1990).
Problem Durumu ve Amaç
Zihinsel engelli bireylerde spor uygulamalarının bireylerin hem günlük yaşam aktivitelerinde
hem de yaşam kaliteleri üzerinde büyük önemi vardır. Bu nedenle, engelliler için yaşamı güçleştiren
önyargılı tutumlara sahip olan ve olmayan bireyleri belirlemek, önyargılı tutumları etkileyen faktörleri
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ortaya çıkarmak ve çözüm önerilerinde bulunmak büyük önem taşımaktadır (Şahin ve Bekir, 2016)..
Bu çalışma da beden eğitimi ve spor öğretmen adaylarının zihinsel engelli çocuklara yönelik
tutumlarını incelemek amacı ile yapılmıştır.
YÖNTEM
Araştırmanın çalışma grubunu 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında Kahramanmaraş Sütçü
İmam Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda okuyan öğrenciler oluşturmaktadır. 3. ve
4. sınıf öğrencilerinden 80 kadın 120 erkek olmak üzere toplam 200 öğrenci çalışmaya gönüllü olarak
katılmıştır. Araştırmanın verilerini toplamak amacı ile araştırmacılar tarafından hazırlanan kişisel bilgi
forumunun yanı sıra Süngü (2012) tarafından Beden eğitimi öğretmenlerinin zihinsel engelli çocuklara
(ZEÇ) yönelik tutumlarını ölçmek amacıyla geliştirilmiş beşli likert tipi “Zihinsel Engelli Çocuklara
Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde ikili karşılaştırmalar için kullanılan
bağımsız örneklem independent sample t-test kullanılmıştır. İstatistiksel anlamlılık derecesi p<0.05
olarak ele alınmıştır.
BULGULAR
Tablo 1. Araştırma grubunun ifadelere verdikleri cevapların puan ortalamaları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Ölçek İfadeleri
Beden eğitimi dersinde ZEÇ ların olması, beni mutlu eder.
Beden eğitimi dersinde ZEÇların olması, beni endişelendirir.
Sınıfımda ZE bir öğrenci olsaydı ona yardımcı olmaya çalışırdım
ZEÇ, sınıfta akranları tarafından kabul görmez ve dışlanır.
Okul yönetiminin sınıfta ZE bir öğrencinin eğitim almasını destekleyeceğini
düşünüyorum.
Sınıfımda ZE bir çocuğa nasıl eğitim verebileceğimi biliyorum.
Beden eğitimi dersinde ZEÇ un olması, dersin işleyişini zorlaştırır.
Beden eğitimi dersinde ZEÇ un olması sınıftaki diğer çocukların işbirliği ve
paylaşım duygularının gelişmesini sağlar.
ZE bir öğrencinin sınıf içinde (beden eğitimi dersinde) davranışlarını
kontrol etmek zordur
Beden eğitimi dersinde ZEÇ ların olması, diğer öğrencilerin engelli bireyleri
anlama ve kabullenmelerine yardımcı olur.
Diğer öğrencilerin aileleri sınıfta ZE bir öğrencinin olmasına karşı çıkarlar.
Sınıflarında ZE arkadaşı olan öğrenciler kendi sağlıklarının değerini daha iyi
anlarlar.
ZE bir öğrenciye başarılı bir şekilde eğitim verememekten korkarım.
ZE bir öğrencinin engelsiz akranları ile birlikte olması hayata bağlanmasına
yardımcı olur.
ZE öğrenciye zarar vermekten korkarım.
Beden eğitimi dersi, ZEÇ un başarılı olma duygusunu yaşaması açısından
önemlidir.
Beden Eğitimi dersi ZEÇ un, akranları ile kaynaşmasını sağlar.
ZE öğrenciyle çalışabilmem için özel eğitim alanında eğitim almam gerekir.
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N
200
200
200
200
200

Mean
3,58
2,53
3,76
3,17
2,91

SD
1,05
,98
1,13
1,10
1,09

200
200
200

3,17
3,06
3,60

1,11
1,19
1,03

200

3,44

1,10

200

3,86

,99

200
200

3,31
4,02

1,02
1,11

200
200

4,12
3,50

1,13
1,19

200
200

4,20
2,64

1,14
1,14

200
200

3,60
4,42

1,08
1,09
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19
20
21

Beden eğitimi dersinde ZE bir öğrencinin olması, öğretmenin deneyim 200
kazanmasını sağlar.
Bana yardımcı olacak uzman öğretmenler olursa ZE bir öğrenciye eğitim 200
verebilirim.
Sınıfta ZE bir öğrencinin bulunması, öğretmene ve akranlarına daha sabırlı ve 200
duyarlı olmayı öğretir.

3,82

1,07

3,75

1,12

3,98

1,11

Tablo 1 de araştırma grubunun zihinsel engelli öğrencilere yönelik tutumları ile ilgili en
yüksek ve düşük puan ortalamaları görülmektedir.
Tablo 2. Araştırma grubunun cinsiyet değişkenine göre analiz sonuçları
n

Mean

SD

80

3,85

,43

120

3,29

,51

Cinsiyet
Tutum puan

Kadın
Erkek

t

p

3,215

,003*

*p<0.05

Tablo 2 ye göre araştırma grubunun cinsiyet değişkenine göre zihinsel engellilere yönelik
puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu tespit edilmiştir.

Tablo 3. Araştırma grubunun zihinsel engelli tanıdığınız var mı değişkenine göre analiz sonuçları
Zihinsel engelli yakınınız veya tanıdığınız var
mı?
Evet
Tutum puan
Hayır

n

Mean

SD

t

p

31
89

3,63
3,49

,47
,52

-,124

,876

Tablo 3 ye göre araştırma grubunun Zihinsel engelli yakınınız veya tanıdığınız var mı
değişkenine göre zihinsel engellilere yönelik puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı
fark olmadığı tespit edilmiştir.
Tablo 4. Araştırma grubunun sınıf değişkenine göre analiz sonuçları
Sınıf
Tutum puan

3.sınıf
4.sınıf

n

Mean

SD

62

3,58

,53

58

3,49

,38

t

p

-,441

,710

Tablo 4 e göre araştırma grubunun sınıf değişkenine göre zihinsel engellilere yönelik puan
ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı tespit edilmiştir.
Tablo 5. Araştırma grubunun engelliler ile ilgili eğitim ve çalışma içerisinde bulunma değişkenine
göre analiz sonuçları
Engelliler ile ilgili eğitim ve çalışma
içerisinde bulunma
Evet
Tutum puan
Hayır
*p<0.05

n

Mean

SD

t

p

51
69

3,72
3,41

,57
,44

3,118

,005*
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Tablo 5’e göre araştırma grubunun engelliler ile ilgili eğitim ve çalışma içerisinde bulunma
değişkenine göre zihinsel engellilere yönelik puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı
fark olduğu tespit edilmiştir.
TARTIŞMA VE SONUÇLAR
Engelli öğrencilere öğretme ile ilgili tecrübe ve deneyimlerin Beden Eğitimi Öğretmen
adayları üzerindeki etkisinin ilk defa araştırıldığı çalışmadan (Connolly, 1994) sonra araştırmacılar
konuyu farklı yönlerden ele alarak çalışmalara devam etmişlerdir. Bu konular Beden eğitimi öğretmen
adayları için Engelliler için beden eğitimi ve spor dersi uygulamalarının taşıdığı anlamı (Hodge ve
diğ.,2003), tutumları (Roper ve Santiago, 2014), özyeterlik algıları (Taliaferro ve diğ. 2015), mesleki
hazırlığı ve engelli öğrenciye öğretme konusundaki algılarını (Rust ve Sinelnikov, 2010) ve etkisini
(Perlman ve Piletic, 2012) incelemek olmuştur.
Mevcut çalışmada da Beden Eğitimi Öğretmen adaylarının zihinsel engellilere yönelik
tutumları belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, bayan öğrencilerin
zihinsel engelli öğrencilere yönelik tutumlarının erkeklere göre daha yüksek puan ortalamalarına sahip
oldukları görülmüştür. Literatürde Beden Eğitimi Öğretmenlerinin engelli bireylere yönelik tutumları
üzerinde etkisi araştırılan unsurlardan birini de cinsiyet değişkeni oluşturmaktadır. Beden Eğitim
Öğretmenleri ve Beden Eğitimi Öğretmen adayları üzerinde gerçekleştirilen bir çok çalışma
sonucunda elde edilen bulgular mevcut çalışmamızla benzerlik içerisinde olup, bayan öğretmenlerin
erkek öğretmenlerden daha olumlu tutuma sahip olduğunu belirtmektedir (Hutzler ve ark., 2005;
Hutzler, 2003; Conatser ve ark., 2002). Ancak literatürdeki bazı araştırmalarda bu bulguların aksine,
cinsiyetin engelli bireylere yönelik tutum üzerinde etkili olmadığı yönündedir (Özcan, 2016; Özer ve
ark., 2013; Jerlinder ve ark., 2009; Meegan ve MacPhail, 2006; Rizzo ve Vispoel, 1991; Rizzo ve
Wright, 1988).
Araştırma grubunun zihinsel engelli yakınınız veya tanıdığınız var mı ve sınıf değişkenine
göre tutum puanları arasında anlamlı fark olmadığı görülürken (p>0.05), engelliler ile ilgili eğitim ve
çalışma içerisinde bulunma değişkenine göre tutum puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak
anlamlı fark olduğu tespit edilmiştir (p<0.05). Literatürde sınıfında Zihinsel Engelli bir çocuk bulunan
ve Zihinsel Engelli tanıdığı olan Beden Eğitimi Öğretmenlerinin yüksek tutum puanına sahip
olmasının temas kuramıyla açıklanabileceği (Özcan, 2016), öğretmenlik mesleğine hazırlanma
sürecinin önemli bir parçasını oluşturan Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor uygulamaları öğretmen
tutum ve davranışlarını geliştirmek için Beden Eğitimi Öğretmen adayları ve engelli öğrenciler
arasında gerçek deneyimlerin kurulmasını olanaklı kılan temas kuramına dayandığı belirtilmektedir
(Hodge ve Jansma, 1999).
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Daha önce yapılan çalışmalar, engelli tanıdığı olan Beden Eğitimi Öğretmenlerinin (Özer ve
ark., 2013) ve sınıfında engelli öğrencisi olan Beden Eğitimi öğretmenlerinin (Rizzo ve Vispoel, 1991)
daha olumlu tutuma sahip olduklarını göstermiştir (Özcan, 2016). Okullarda kaynaştırma
deneyimlerinin beden eğitiminde (Jerlinder ve ark., 2009; Obrusnikova, 2008) ve öğretmen tutumları
üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğunu bildiren birçok çalışma bulunmaktadır (Obrusnikova, 2008;
Rizzo ve Vispoel, 1991; Rizzo ve Wright, 1988). Ancak mevcut çalışma içerisinde yer alan grubun
henüz aday öğretmen adayı durumunda olması ve lisans döneminde aldıkları dersin büyük kısmının
teorik bilgilerle sınırlı olması olumlu tutum geliştirmede etki sağlayamamış olabilir. Çünkü aynı
araştırma grubu içerisinde yer alan ve engelliler ile ilgili eğitim ve çalışma içerisinde bulunanların
tutum puan ortalamaları daha fazla görülmektedir. Bu da bize

araştırmalarda engelli çocuklara

öğretme deneyimi içinde bulunan Beden Eğitimi Öğretmen adaylarının büyük bir çoğunluğunun
başlangıçta kaygılı oldukları ancak zaman geçtikçe korkularının dağıldığı (Roper ve Santiago, 2014),
engelli çeşitliliği ile çalışmanın başlangıçtaki bilinmezliğinden kaynaklanan endişe duygularının
ilerleyen günlerde yerini anlamlı ve ödüllendirici etkileşim hissine dönüştürdüğü (Hodge ve diğ.,
2003) bilgisini doğrulamaktadır.
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ÖZET
Bu çalışmamızın amacı; disiplin ihlalleri oluşturan fiiller ve bu fiiller sonrasında maruz kalınacak olan
cezaların kulüplere olan maliyetlerini tespit etmektir. Araştırma kesitsel tarama modelinde bir çalışmadır. 20162017 futbol sezonlarında profesyonel futbol kulüpleri klasmanında Tahkim Kurulu tarafından verilmiş olan
PFDK kararları tek tek incelenerek verilmiş olan cezaların sebepleri ve bu cezaların kulüplere olan maliyetleri
incelenmiştir. Araştırma, Türkiye Futbol Federasyonu bünyesindeki TFF Süper Lig, TFF 1.Lig, TFF 2. Lig ve
TFF 3. Lig profesyonel futbol kulüpleri oluşturmaktadır. Çalışmada kullanılan veriler, Türkiye Futbol
Federasyonunun yayınlamış olduğu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu yönetmeliği ve kararlarıdır. 2016-2017
sezonunda TFF tarafından açıklanmış olan PFDK kararları incelendiğinde liglerde verilen toplam para cezası
19.684.113 milyon TL dır. Verilen bu para cezalarından en dikkat çeken iki para cezası, taraftarların karışmış
oldukları saha olayları ve çirkin ve kötü tezahüratta bulunmadır. Toplamda liglerimizde verilen 19.684.113
Milyon TL ‘ para cezasının 4.494.250 TL ‘sini saha olayları, 6.874.250 TL sini ise çirkin ve kötü tezahürat
oluşturmaktadır.
Disiplinsiz fiiller neticesinde kulübün alacağı maddi cezalar, kulüplerin kısıtlı olan maddi kaynaklarını
etkin olmayan bir şekilde kaybetmeleri sonucunu doğurmaktadır. Disiplin cezalarının kulüplere vereceği maddi
kayıpların ve bu kayıpların yakın ve uzak maliyetlerinin belirlenmesi ve bu konuda çözüm önerilerinin
sunulması, futbol kulüplerinin disiplin kuralları konusunda daha hassas davranmalarını ve gelir kayıplarına
maruz kalmamalarını engelleyecektir.
Anahtar kelimeler: Futbol, Spor Kulübü, Disiplin PFDK Kararları, TFF
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GİRİŞ
Popüler kültür, ekonomik, sosyal ve siyasal hayatın her alanında kendini hissettirmektedir. En
ciddi siyasi olaylardan en trajik ve dramatik ekonomik haberlere, müzikten spora kadar günümüz
toplumsalına popüler kültür damgasını vurmaktadır. Popüler kültür, en canlı, renkli ve heyecanlı
etkisini sporun futbol dalında göstermektedir. Futbol, günümüzün eğlencelerinin, boş zaman
değerlendirme etkinliklerinin ve spor dallarının küresel olarak en popüleridir (Şentürk, 2007).
Futbol, bir yarışma olduğu kadar, aynı zamanda da insanları eğlendiren, kitleleri peşinden
sürükleyen bir gösteridir. Stadyumlara bir futbol maçını izlemeye gelenler, maç izleme zevkini hiçbir
şeye değişmezler. On binlerce, yüz binlerce futbolsever, tutkunu oldukları kulübe ya da milli
takımlarına destek verebilmek, o atmosferi yaşayabilmek için saatler öncesinden stadyumları doldurur,
belki de uzak şehirlere, dış sahalara giderler. Bunların hepsi, seyir zevki ve futbolun aynı zamanda bir
gösteri sanatı olmasının sonucudur (Özküçük, 1999).
Günümüzde çok büyük kitleleri etkisi altına alan futbol, çok ciddi sorunları da beraberinde
getirmiştir. Amatör ve profesyonel karşılaşmalarda herhangi bir gerekçe ile pek çok problemler
oluşmakta bunun sonucunda ise saha içi ve dışında birçok kural dışı hareket ortaya çıkmaktadır
(Fişekçioğlu, Özdağ, Duman, Atalay, 2010). Futbol müsabakaları öncesi, sonrası ve müsabakalar
sırasında yaşananların bir kişi veya kulübü mağdur etmemesi için bu alanda yetkili kurumlar
tarafından bazı kurallar benimsenmiştir (Şebin, Tozoğlu, Yılmaz, Demirel, Bostancı, 2007).
Ülkemizde futbol oyununun kurallarını belirleyen makam Türkiye Futbol Federasyonudur. Türkiye
Futbol Federasyonunun belirlemiş olduğu genel hükümlere uyulmaması halinde alınacak olan cezalar
arasında, ihtar, kınama, para cezası, ödüllerin iadesi, saha kapanma cezası, hak mahrumiyeti cezası
gibi yaptırımlar bulunmaktadır (TFF, 2017).
Buna göre çalışmamızın amacı ülkemizdeki profesyonel futbol faaliyetlerinde meydana gelen
disiplin ihlalleri ve bunların takımlarımıza olan maliyetini araştırmaktır. İhlallerden dolayı bazı
kulüpler ağır para cezaları almakta ve bu da takımın genel başarısını olumsuz etkilemektedir.
Amacımız tüm takımların almış oldukları cezaların kendilerine olan maliyeti ve uzun vadeli
sonuçlarını ifade etmektir.
METERYAL METOD
Araştırma kesitsel tarama modelinde bir çalışmadır. 2016-2017 futbol sezonlarında
profesyonel futbol kulüpleri klasmanında Tahkim Kurulu tarafından verilmiş olan PFDK kararları tek
tek incelenerek verilmiş olan cezaların sebepleri ve bu cezaların kulüplere olan maliyetleri
incelenmiştir. Çalışma; Saha olayları, çirkin ve kötü tezahürat, taraftar izleme cezası, talimatlara aykırı
hareket, sportmenliğe aykırı açıklama, sportmenliğe aykırı hareket, takım halinde sportmenliğe aykırı
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hareket, usulsüz seyirci alma, kişilik haklarına saldırı, hakaret, tehdit, saldırı başlıkları ile sınırlıdır.
Araştırmanın örneklemi, Türkiye Futbol Federasyonu bünyesindeki TFF Süper Lig, TFF 1.Lig, TFF 2.
Lig ve TFF 3. Lig profesyonel futbol kulüpleri oluşturmaktadır. Çalışmada kullanılacak olan veriler,
Türkiye Futbol Federasyonunun yayınlamış olduğu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu yönetmeliği ve
kararlarıdır.
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Tablo 1. 2016-2017 TFF süper lig takımlarının PFDK kararları analizi.
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• 2016-2017 sezonunu şampiyon olarak bitiren Beşiktaş spor kulübü toplamda 1.371.509 tl para
cezası almıştır. Süper lig sezonunda Fenerbahçe, Trabzonspor, Bursaspor ve Gaziantep spor’dan sonra
en çok para cezası alan 5. takım olmuştur. Çirkin ve kötü tezahürat dolayısı ile 560.000 tl, saha
olaylarından dolayı 367.500 TL ve talimatlara aykırı hareket etmekten dolayı 210.000 TL
sportmenliğe aykırı hareket etmekten dolayı ise 84.000 tl para cezası almıştır. Beşiktaş takımı 20162017 sezonunda saha olayları konusunda en çok para cezası alan takım olmuştur.
• Süper ligi 2. sırada bitiren Medipol Başakşehir takımı toplamda 541.003 TL ceza almıştır ve
en çok para cezasını 227.500 TL ile saha olayları ihlalinden dolayı almıştır. Süper ligde oyuncularının
veya takım ekibinden yetkililerin karıştığı saldırı ihlalinden dolayı para cezasını alan tek takım
Medipol Başakşehir takımı olmuştur ve aldığı para cezası 26.000 TL dır.
• Fenerbahçe A.ş 2016-2017 sezonunda süper ligde en çok para cezası alan takım olmuştur.
Toplamda 2.225.014 tl para cezası almıştır. Fenerbahçe takımı çirkin ve kötü tezahürattan dolayı
sezonda en çok para cezası alan takım olmuş ve 1.017.500 TL para cezası almıştır. Aynı zamanda
Fenerbahçe takımı, talimatlara aykırı hareket etmekten dolayı en çok para cezası alan takım olmuş ve
265.000 TL para cezası almıştır. Fenerbahçe takımı sportmenliğe aykırı açıklamada bulunma
ihlalinden dolayı süper lig takımlarından 616.000 TL ile en çok para cezası alan takım olmuştur. Son
olarak Fenerbahçe takımı çirkin ve kötü tezahürat yapmaktan dolayı en çok seyirci kısıtlama cezası
alan takım olmuştur.
• 2016-2017 sezonunda küme düşen takımlardan dikkat çekici şekilde para cezası alan takım
ligi 17. sırada bitiren Gaziantep spor olmuştur. Gaziantep spor toplamda 1.423.008 TL para cezası
almıştır. Süper ligde Fenerbahçe, Trabzonspor ve Bursaspor’dan sonra en çok para cezası alan takım
Gaziantep spor olmuştur. Gaziantep spor 750.000 TL ile en çok para cezasını çirkin ve kötü
tezahürattan almıştır. Son olarak Gaziantep spor süper ligde usulsüz seyirci almaktan dolayı en çok
para cezası alan takım olmuş ve 400.000tl para cezası almıştır.
• 2016-2017 Turgay Şeren sezonunda süper ligde takımlara verilen toplam para cezası
12.030.095 TL dır.
• 2016-2017 Turgay Şeren sezonunda takımlara en çok para cezası 5.150.000 tl ile çirkin ve
kötü tezahürat ihlalinde verilmiştir. Daha sonra sırası ile saha olayları 2.327.500 TL, talimatlara aykırı
hareket 1.080.000 TL ve sportmenliğe aykırı açıklama 1.015.500 TL gelmektedir.
• En fazla para cezası alan süper lig takımı 2.225.014 TL ile Fenerbahçe A.Ş, en az para cezası
alan süper lig takımı ise 41.000 TL ile Osmanlı spor takımıdır.

880

X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Nevşehir / 2018

Demir
SivasSpor

Grup

Evkur
MalatyaSpor

Yeni

Genel Toplam

Hakem Soyunma Odasının ve
Koridorların Güvenliği

Belgelerin Haksız Kullanımı

Saldırı

Kişilik Haklarına Saldırı
Hakaret Tehdit

Usülsüz Seyirci Alma

Takım Halinde Sportmenliğe
Aykırı Hareket

Sportmenliğe Aykırı Hareket

Sportmenliğe aykırı
açıklamada bulunma

Talimatlara Aykırı Hareket

Taraftar İzleme Cezası

Takımlar

Saha Olayları

Çirkin ve Kötü Tezehürat

Tablo 2. 2016-2017 PTT 1. Lig takımlarının PFDK kararları analizi.
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• PTT 1. Lig’i 1.sırada bitiren Demir Grup Sivas spor takımı sadece saha olayları disiplin
ihlalinden dolayı 52.500 TL para cezası almıştır. Başka bir ceza almayarak dikkat çekmiştir.
• PTT 1.lig’i 2. sırada bitirerek Süper Lige çıkma hakkı elde eden Evkur Yeni Malatya spor
toplamda 343.760 TL almıştır. Evkur Yeni Malatya spor PTT 1.ligde çirkin ve kötü tezahürattan en
çok para cezası alan 2.takım olmuştur.
• Ligi 10. sırada bitiren Elazığ Spor toplamda 471.258 TL para cezası alarak PTT 1. Lig’de en
çok para cezası alan takım olmuştur.
• PTT 1.Lig’de takımlara toplam olarak 3.682.668 TL para cezası verilmiştir.
• Verilen para cezası miktarından en fazla payı 1.019.750 TL ile saha olayları oluşturmaktadır.
Daha sonra ise 875.000 TL ile çirkin ve kötü tezahürat gelmektedir.
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• PTT 1.Lig’de en fazla para cezası alan takım 471.258 TL ile Elazığ Spor, 52.503 TL ile en az
para cezası alan takım ise PTT 1.Lig’i 1.sırada bitiren Demir Grup Sivas Spordur.

Genel Toplam

Ayrımcılık

Saldırı

Kişilik Haklarına Saldırı
Hakaret Tehdit

Usülsüz Seyirci Alma

Takım Halinde Sportmenliğe
Aykırı Hareket

Sportmenliğe Aykırı Hareket

Sportmenliğe aykırı
açıklamada bulunma

Talimatlara Aykırı Hareket

İstanbul
Spor
A.Ş
Amed
Spor
Faaliyetler
Büyükşehir
Belediye
Erzurum Spor
Kocaeli
Birlik
Spor
Sivas
Belediye
Spor
Nazilli Belediye
Spor

Taraftar İzleme Cezası

Takımlar

Saha Olayları

Çirkin ve Kötü Tezehürat

Tablo 3. 2016-2017 TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarının PFDK kararları analizi.

15000

0

0

0

0

19000

5300

0

0

0

0

39300

50000

27000

0

27000

13000

7500

0

26000

6000

1800

80000

238300

125000

39000

0

5000

10000

3000

4950

13000

13000

0

0

212950

10000

4000

0

5000

0

5500

2100

0

0

3000

0

29600

10000

20000

0

0

0

9000

3250

0

0

0

0

42250

5000

0

0

5000

0

0

2100

0

6000

0

0

18100

Keçiörengücü

10000

44000

0

0

0

15000

2450

0

0

0

0

71450

Zonguldak
Kömür Spor

15000

10000

0

0

0

9000

2100

0

0

1800

0

37900

Hacettepe Spor

0

0

0

0

0

6000

0

0

10500

0

0

16500

PendikSpor

0

4000

0

0

0

0

2100

0

0

0

0

6100

Konya Anadolu
Selçuk Spor

7500

20000

0

0

0

6000

0

0

0

0

0

33500

Fatih
Karagümrük A.
Ş

5000

24000

0

0

0

18000

2500

0

0

0

0

49500

Buca Spor

15000

33000

0

0

3000

15000

7400

0

0

9800

0

83200

Kahramanmaraş
Spor

25000

0

0

5000

0

10100

2100

0

24000

0

0

66200

Fethiye Spor

12500

0

0

10000

0

8000

3200

0

0

0

0

33700

0

24000

0

10000

0

15000

6700

0

3000

0

0

58700

5000

0

0

10000

0

8000

10200

0

13000

7500

0

53700

Of Spor A.Ş

13000

0

0

0

0

14000

0

0

13000

1800

0

41800

Genel Toplam

323000

249000

0

77000

26000

168100

56450

39000

88500

25700

80000

1132750

Anadolu
Bağcılar Spor
Büyük Çekmece
Tepecik
Spor
A.Ş

• Ligi 1. sırada bitiren İstanbul spor A.Ş 39.300 TL ceza almıştır.
• Ligi 2. sırada bitiren Amed Spor Faaliyetler ligin en çok para cezası alan takımı olmuştur.
Toplam 238.300 TL para cezası almıştır. Yine ligde en az para cezası alan takım 6100 TL ile ligi
10.sırada bitiren Pendik Spor olmuştur.
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• TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta takımlara toplam olarak 1.132.750 TL para cezası verilmiştir.
• En çok para cezası sırası ile 323.000 TL saha olayları, 249.000 çirkin ve kötü tezahürat ve
168.100 TL ile sportmenliğe aykırı hareketten gelmiştir.

Saldırı

0

0

0

0

176000

Gümüşhane Spor

67500

24000

0

10000

0

15000

3650

0

0

0

120150

Kastamonu Spor
1966

25000

35000

0

0

0

9000

4550

0

0

0

73550

Hatay Spor

5000

4000

0

0

0

0

2500

0

0

0

11500

Menemen
Belediye Spor

20000

29000

0

5000

0

9000

13450

0

6000

0

82450

Karşıyaka

15000

27000

0

0

0

18000

7900

0

29250

0

97150

Sarıyer

20000

26000

0

0

0

6000

2100

0

0

0

54100

0

0

0

0

0

9000

0

0

3000

0

12000

20000

4000

0

5000

0

9500

0

0

16000

0

54500

EyüpS por

20000

33000

0

0

0

3000

5350

0

3000

0

64350

Tokat Spor

0

0

0

10000

0

0

2100

0

0

0

12100

İnegöl Spor

5000

4000

0

0

0

21500

2100

0

0

3000

35600

Tuzla Spor A.Ş

15000

9000

0

5000

0

3000

0

0

6000

0

38000

SBS
İnşaat
Kırklareli Spor

20000

12000

0

0

0

16000

7050

0

0

0

55050

Bugsaş Spor A.Ş

0

0

0

0

0

6000

4200

0

0

6000

16200

Aydın Spor 1923

0

0

0

5000

0

6000

2100

0

0

0

13100

1461 Trabzon

0

0

0

5000

0

8000

4600

0

3000

0

20600

Kayseri
Spor

0

0

0

0

0

4000

2450

0

0

0

6450

360000

244500

0

53000

0

146000

64100

0

66250

9000

942850

Takımlar

Etimesgut Bld.
Spor
Niğde Belediye
Spor

Erciyes

Genel Toplam

Genel Toplam

Kişilik Haklarına
saldırı, hakaret ve tehdit

3000

Usülsüz Seyirci Alma

0

Takım Halinde
Sportmenliğe Aykırı
Hareket

8000

Sportmenliğe Aykırı
Hareket

Sportmenliğe aykırı
açıklamada bulunma

0

Taraftar İzleme Cezası

37500

Çirkin ve Kötü
Tezehürat

127500

Saha Olayları

MKE
Ankaragücü

Talimatlara Aykırı
Hareket

Tablo 4. 2016-2017 TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarının PFDK kararları analizi.

• Ligi 1. sırada bitiren MKE Ankaragücü Spor 176.000 TL ile ligde en fazla para cezasını alan
takım olmuştur.
• Ligi 2. sırada bitiren Gümüşhane Spor MKE Ankaragücü Spor’dan sonra 120.150 TL ile en
çok para cezası alan ikinci takım olmuştur.
• TFF 2.Lig Kırmızı Grup’ta takımlara verilen para cezası toplam olarak 942.850 TL dir.
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• Sırası ile kesilen para cezaları 360.000 TL ile saha olayları, 244.500 TL ile çirkin ve kötü
tezahürat ve 146.000 TL ile sportmenliğe aykırı hareketten gelmiştir.

Genel Toplam

Saldırı

Kişilik Haklarına
Saldırı Hakaret
Tehdit

Usülsüz Seyirci
Alma

Takım Halinde
Sportmenliğe
Aykırı Hareket

Sportmenliğe
Aykırı Hareket

Sportmenliğe
aykırı açıklamada
bulunma

Talimatlara Aykırı
Hareket

Taraftar İzleme
Cezası

Çirkin ve Kötü
Tezehürat

Takımlar

Saha Olayları

Tablo 5. 2016-2017 TFF 3. Lig 1. Grup takımlarının PFDK kararları analizi.

Sancaktepe
Belediye Spor

2500

13500

0

12500

0

3000

1400

0

0

0

32900

Altay

15000

19500

0

0

0

12900

4200

0

0

0

51600

0

0

0

0

0

4500

0

0

1500

0

6000

Kocaeli Spor

33750

21750

0

5000

0

6500

2600

0

3750

0

73350

Çorum
Spor

7500

2000

0

5000

0

4500

1200

0

10000

0

30200

Gölcük Spor

0

0

0

2500

0

11500

5000

0

0

0

19000

Kızılcabölük Spor

2500

0

0

0

0

4500

2000

0

1500

0

10500

2500

6000

0

0

0

1500

1200

0

1500

0

12700

2500

12000

0

2500

0

7500

1600

0

3000

0

29100

12500

6000

0

0

0

1500

1600

0

27850

1500

50950

10000

6000

0

0

0

19500

2800

0

0

0

38300

7500

0

0

2500

0

1500

0

0

0

0

11500

Cizre Spor

25000

16500

0

0

0

1500

2800

0

32500

0

78300

Karacabey Birlik
Spor A.Ş

17500

13500

0

2500

0

13000

1200

0

8500

0

56200

Tekirdağ Spor

6250

0

0

5000

0

3000

3800

0

0

0

18050

Kartal Spor

12500

13500

0

0

0

16500

2000

0

10000

0

54500

Beylerbeyi Spor

0

0

0

0

0

15500

4200

0

1500

0

21200

Kütahya Spor

22500

7500

0

2500

0

13000

2400

0

8500

0

56400

Manavgat Spor

0

0

0

0

0

1500

1400

0

1500

0

4400

Genel Toplam

180000

137750

0

40000

0

142900

41400

0

111600

1500

655150

Ankara
Spor

Demir

Belediye

Van Büyükşehir
Belediye Spor
Anagold
24
Erzincan Spor
Bayburt
Grup
Özel
İdare
Gençlik ve Spor
Kozan Belediye
Spor
Erzin
Belediye
Spor

• Ligi 1. sırada bitiren Sancak tepe Belediye Spor 32.900 TL para cezası almıştır.
• Ligde en az para cezası alan takım ligi son sırada bitirerek küme düşen Manavgat Spor
olmuştur.
• 78.300 TL ile en fazla para cezasını alan takım ligi 13. Sırada bitiren Cizre Spor olmuştur.
• Ligde takımlara toplamda 655.150. TL para cezası kesilmiştir.

884

X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Nevşehir / 2018

• Kesilen cezalardan dikkat çekenler sırası ile 180.000 saha olayları, 137.750 TL çirkin ve kötü
tezahürat, 142.900 sportmenliğe aykırı hareket ve 116.600 TL kişilik haklarına saldırı hakaret ve
tehditten gelmiştir.

Sportmenliğe Aykırı
Hareket

0

0

4500

0

0

1500

0

6000

Erbaa Spor

17500

12000

0

2500

0

1500

0

6500

0

0

40000

Silivri Spor

12500

6000

0

5000

0

10500

0

0

1500

0

35500

Manisa
Büyükşehir
Belediye Spor

2500

0

0

0

0

7500

4400

0

0

0

14400

Çatalca Spor

10000

6000

0

5000

0

1500

3000

0

0

0

25500

Düzce Spor

17500

6000

0

7500

0

0

1600

6500

0

11000

50100

Halide
Edip
Adıvar Spor

0

0

0

5000

0

14500

0

0

8500

0

28000

Kırıkhan Spor

0

0

0

7500

0

5900

2600

13000

16500

23500

69000

Kemer Spor 2003

0

0

0

6500

0

15000

0

0

0

0

21500

Yomra Spor

0

0

0

2500

0

5000

0

0

8500

1500

17500

Tire 1922 Spor

0

0

0

0

0

1500

3000

0

3750

0

8250

Batman
Spor A.Ş

7500

13500

0

0

0

3000

2400

0

11500

0

37900

Yeşil Bursa A.Ş

0

0

0

2500

0

2500

2900

0

1500

0

9400

Dardenel
A.Ş

0

13500

0

2500

0

0

1400

0

0

0

17400

Pazar Spor

0

0

0

0

0

4500

2800

0

0

0

7300

Dersim Spor

40000

14500

0

2500

0

14000

4000

0

26000

0

101000

Derince Spor A.Ş

0

0

0

5000

0

4000

1200

0

0

0

10200

Türk
Metal
Kırıkkale Spor

16250

13500

0

2500

0

0

1200

6500

11000

15000

65950

Genel Toplam

123750

85000

0

56500

0

95400

30500

32500

90250

51000

564900

Spor

Saldırı

Takım Halinde
Sportmenliğe Aykırı
Hareket

Takımlar

Petrol

Genel Toplam

Sportmenliğe aykırı
açıklamada bulunma

0

Kişilik Haklarına
Saldırı Hakaret Tehdit

Talimatlara Aykırı
Hareket

0

Usülsüz Seyirci Alma

Taraftar İzleme Cezası

0

Saha Olayları

Bodrum
Belediyesi
Bodrum Spor

Çirkin ve Kötü
Tezehürat

Tablo 6. 2016-2017 TFF 3. Lig 2. Grup takımlarının PFDK kararları analizi.

• TFF 3. Lig 2. Grubu 1.bitiren Bodrum Belediyesi Bodrum Spor toplamda 6.000 TL para
cezası almıştır. Ligin en az ceza alan takımı olmuştur.
• Ligin en çok para cezasını alan takımı 101.000 TL ile ligi 16. Sırada bitirerek küme düşen
Dersim Spor olmuştur.
• Küme düşen takımlardan sadece ligi 17.sırada bitiren Derince Spor Saha olayları ve çirkin ve
kötü tezahürattan para cezası almamıştır.

885

X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Nevşehir / 2018

• TFF 3.Lig 2.Grup’ta takımlara toplamda 564.900 TL para cezası verilmiştir.

Kişilik Haklarına
Saldırı Hakaret Tehdit

Saldırı

Genel Toplam

12500

0

0

0

0

24000

24000

85000

Sakarya Spor

50000

6000

0

0

0

6500

0

13000

0

0

75500

Darıca Gençlerbirliği

18750

9500

0

5000

0

1500

1200

0

10000

0

45950

DiyarBekir Spor A.Ş

7500

12000

0

6500

0

1500

4400

0

23000

0

54900

Bayrampaşa

9000

2000

0

0

0

4500

2000

0

3000

1500

22000

Elaziz Belediye Spor

0

0

0

0

0

4500

0

0

0

0

4500

Baysal İnşaat Düzyurt Spor

0

0

0

0

0

1500

0

0

3000

0

4500

Tarsus İdman Yurdu

12500

13500

0

2500

0

4500

1200

6500

1500

0

42200

Ankara Adliye Spor

0

0

0

0

0

3000

1200

0

0

0

4200

Muğla Spor

0

0

0

2500

0

4500

0

0

1500

0

8500

Orhangazi Belediye Spor

0

6000

0

2500

0

14100

1200

0

4500

1500

29800

Sultanbeyli Belediye Spor

7500

22500

0

5000

0

6500

1200

0

750

0

43450

Bergama Belediye Spor

0

0

0

5000

0

0

2800

0

2550

1050

11400

12 Bingöl Spor

22500

17500

0

7500

0

15000

7600

0

20000

1500

91600

Payas Spor

2500

2000

0

0

0

3000

2400

0

11300

0

21200

15000

13500

0

1500

0

5000

3200

0

8500

0

46700

0

0

0

4000

0

1500

1200

0

0

0

6700

Ordu Spor

2500

16500

0

12500

0

9500

2600

0

34000

0

77600

Genel Toplam

160250

133000

0

67000

0

86600

32200

19500

147600

29550

675700

Maltepe Spor
Denizli
Belediye S.K

Büyükşehir

Usülsüz Seyirci Alma

0

Takım Halinde
Sportmenliğe Aykırı
Hareket

Talimatlara Aykırı
Hareket

12000

Sportmenliğe Aykırı
Hareket

Taraftar İzleme Cezası

12500

Sportmenliğe aykırı
açıklamada bulunma

Çirkin ve Kötü
Tezehürat

Afjet Afyon Spor

Takımlar

Saha Olayları

Tablo 7. 2016-2017 TFF 3. Lig 3. Grup takımlarının PFDK kararları analizi.

• TFF 3. Lig 3.Grubu Şampiyon olarak bitiren Afjet Afyon Spor 85.000 TL ile ligde en çok para
cezası alan 2.takım olmuştur.
• Ligde en fazla para cezası alan takım 91.600 TL ile ligi 14. sırada bitiren 12 Bingöl Spor
olmuştur.
• Ligde en az para cezası alan takım ligi 9. sırada bitiren Ankara Adliye Spor olmuştur.
• Son olarak ligde takımlara toplamda 675.700 TL para cezası verilmiştir. Bu cezalardan
tutarları fazla olanların bazıları şunlardır: saha olayları 160.250 TL, kişilik haklarına saldırı, hakaret ve
tehdit 147.600 TL ve çirkin ve kötü tezahürat 133.000 TL gibidir.
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TARTIŞMA VE SONUÇ
Ülkemizde bulunan profesyonel liglerimizde 2016-2017 sezonunda TFF tarafından açıklanmış
olan PFDK kararları incelendiğinde liglerde verilen toplam para cezası 19.684.113 milyon TL dır.
Verilen bu para cezalarından en dikkat çeken iki para cezası bulunmaktadır.Bunlar
taraftarların karışmış oldukları saha olayları ve çirkin ve kötü tezahüratta bulunmadır. Toplamda
liglerimizde verilen 19.684.113 Milyon TL ‘ para cezasının 4.494.250 TL ‘sini

saha olayları,

6.874.250 TL sini ise çirkin ve kötü tezahürat oluşturmaktadır.
Toplamda saha olayları ve çirkin tezahüratta takımlarımıza 11.368.500 TL para cezası
verilmiştir. Toplamda takımlara verilen 19.684.113 TL para cezasının 11.368.500 TL ‘sini
oluşturmaktadır. TFF tarafından takım taraftarlarının işlemiş oldukları disiplin ihlallerinden dolayı
11.368.500 TL para cezası kesilmiştir. Fişekçioğlu, 2003 yılında yaptığı futbolda şiddet ve yasal karşı
tedbirler, çalışmasında Türkiye’de şiddete başvurarak ya da kötü ve çirkin sloganlarla kendilerini ifade
etmeye çalışan taraftar kitlesinin profilini ortaya koyan bilimsel çalışmaların yeterli olmadığı
görülmektedir. Sporda şiddet eylemleri hakkında yapılacak bir incelemenin multi-disipliner bir
çalışmayı gerektirdiği haklı olarak vurgulanmıştır (Fişekçioğlu, 2003).
TFF PFDK kararları şeklinde açıkladığı cezalardan taraftarların içinde olmayıp sadece takım
sporcuları, yöneticiler ve diğer ekip kadrolarının sebep olduğu toplam para cezası miktarı 8.315.613
TL dir.
Bu da gösteriyor ki yıl bazında 2016-2017 sezonunda taraftarların sebep oldukları olaylardan
ötürü ödenen para cezası miktarı, takımların oyuncuları, yöneticileri ve diğer kadroların fiillerinden
dolayı takımlara verilen para cezasını geçmiştir.
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ÖZET
Bu çalışma; 2016 Avrupa Futbol Şampiyonasında Galler Futbol Milli Takımının hücumda oynadığı
sistemlerin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Müsabakalarda, takımların oyun sistemleri ve oyun içerisindeki
diziliş versiyonları, bu dizilişte hücum varyasyonları tespit edilmiştir. Maçlar canlı yayında ve sonradan video
kayıt sistemiyle seyredilerek oluşturulan maç izleme kriter cetveli yöntemi ve el notasyon sistemi ile analiz
edilmiştir. Analizde 2016 Avrupa Futbol Şampiyonasında Galler Futbol Milli Takımının 5-3-2 ve 3-5-2 takım
dizilişindeki hücum organizasyonlarının 1.- 15., 16.- 30., 31.- 45., 46.- 60., 61.- 75., 76.- 90. ve 91.- 120.
dakikalardaki takım dizilişleri araştırmacılar tarafından belirlenmiştir. Video görüntülerinden kriterlerin doğru
şekilde kodlanması için 3 araştırmacının farklı zamanlardaki kayıtları karşılaştırılmıştır. Gözlemciler arası
uyuşma % 96’dır. Uyumsuzluğun % 4 olması, hücum varyasyonlarının bilinçli şekilde yapılanların grafiğe
dönüştürülmesidir. Galler Futbol Milli Takımının 2016 Avrupa Futbol Şampiyonasında hücumda genellikle 5-32, 3-5-2, 3-4-3, 3-4-1-2 sistemlerinde oynamışlardır. Merkez orta saha oyuncuları genellikle oyun açılışlarında
ve sonuçlandırmada üçgen pozisyonunu aldılar. Kompakt savunma yapan rakiplere karşı rakibin savunma
dengesini bozmak için oyun yönü merkez orta saha oyuncuları ile değiştirildi. Genellikle tehlikeli alandan uzun
toplar ile çıkıldı ve dripling gücü iyi olan oyuncularla 1’e 1 sonuca gidilmek istendi.
Anahtar kelimeler: 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası, Galler Futbol Milli Takımı, 3-5-2 Takım
Dizilişi, Hücum Organizasyonları.

ABSTRACT
This work; The 2016 European Football Championship was held for the purpose of examining the
systems the Wales Football National Team played on the offensive. In competitions, the game systems of the
teams and the array versions in the game, the attack variants in this sequence have been determined. The matches
were analyzed by live match and afterwards by watching the video recording system and the hand tracking
system. Analysis of the 2016 European Football Championship of the Wales Football National Team 5-3-2 and
3-5-2 team organization of the offensive organization 1.- 15., 16.- 30., 31.- 45., 46.- 60., 61.- 75., 76.- 90. and
91.- 120 minutes were determined by the researchers. In order to correctly encode the criteria from the video
images, the records of the 3 researchers at different times were compared. Observer agreement is 96%. The
incompatibility is 4%, which means that the variations of the attack are transformed consciously into graphs.
They played in the 5-3-2, 3-5-2, 3-4-3, 3-4-1-2 systems on the offensive in the 2016 European Football
Championship of the Wales Football National Team. Central midfielders usually take the triangle position during
game opening and finalizing. In order to defeat the opponent's defensive opponent against the compact defending
competitors, the game direction was replaced by the central midfield players. They are wanted which generally
to go to the dangerous area with long balls and go with 1 to 1 result with good dribbling.
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Key words: 2016 European Football Championship, Wales National Soccer Team, 3-5-2 Team Line,
Offense Organizations.

GİRİŞ
Futbol; belirli bir alan içerisinde hücum ve müdafa arasında oynanan gol atıp gol yememe
esasına dayanan ve sonucun kalelere atılan gollerle belirlendiği, oyun alanı içerisinde el harici
vücudun her yeri ile oynanabilen bir oyundur. Aynı zamanda dünyanın önde gelen en popüler ve en
çok ilgi çeken spor dallarından biridir. Kolay oynanabilirliği, heyecan ve seyir zevkinin olması,
futbolun dünyada milyonlarca insan tarafından ilgi odağı haline gelmesine neden olmuştur. Futbolun
kitleler tarafından bu derece ilgi görmesi, spor branşı olmanın yanı sıra başlı başına kazançlı bir sektör
halini almasına yol açmıştır (Emre, 2000; Yüksel, Doğan, Moralı ve Acar 1998; Apaydın, Akkurt.
1996).
Futbolun hem yurt içinde hem de uluslararası alanda önemli bir potansiyele ulaşmasıyla
beraber bilimsel araştırmalar futbolu daha da ileri seviyeye götürmüştür. Futboldaki teknik
elementlerin analizi; becerileri kapsayan tekniklerin niceliği, spor becerilerinin tanımlanması ve
sınıflandırılması açısından önemlidir. Avrupa futbolundaki gündem maddeleri; daha fazla dayanıklılık,
daha az alan markajı, daha fazla hız, daha az risk, daha çok kısa pas, daha az havadan oyun, daha az
forvet oyuncusu, daha çok adapte olabilme ve daha az markaj olarak gözükmektedir (Smith, Handford
ve Priestly, 1996; İmamoğlu, Çebi ve Kılçıgil, 2007). Futbolda belirlenen eksikliler ve bu eksikliklerin
giderilmesi için futbol biliminde analiz zorunlu hale getirilmiştir.
Futbolun ilk zamanlarında taktiklerin soyut biçimde düşünülmesi, belirli semboller ile
taktiklerin tablolara çizilmesi düşünülemezdi. Gelişen spor bilimi ve takımların kazanma arzusu taktik
ve analizleri gerekli kılmaya başlamıştır. Spor müsabakalarında elde edilen istatiksel ve sayısal
sonuçların elde edilmesi amaçları doğrultusunda bireysel olarak oyuncuların veya bütün bir takımın
performansında istenen değişiklikleri gerçekleştirebilmek için kullanılan önemli araçlardır. Analizler
antrenörlere, müsabakanın ardından yapılan analiz sonuçlarını kendi düşünceleriyle birleştirerek bir
sonraki müsabakaya yönelik taktiksel varyasyonlar yapabilme imkânı tanır (Wilson, 2017; Işık ve
Gençer, 2007; Müniroğlu 2009).
İstatistiksel analizler futbolda başarının arkasında yatan temel etmenleri ve trendleri sayısal ve
özet bir şekilde anlamamıza olanak verirler. Maç sırasında oyunda meydana gelebilecek hareketlerin
anlık olmasından dolayı, objektif bir şekilde gözlenmesi ve hafızada tutulması oldukça zordur. Bu gibi
sorunların çözümlenmesinde birçok gözlemci ve yöneticiler kendilerine uygun analiz yöntemleri
geliştirmişlerdir. En basit yöntem olarak kâğıt kalem yöntemi kullanılmaktadır. Bu yöntemle, frekans
uzunlukları ve veri bilgileri kaydedilir (Halıcıoğlu, 2005; Ziyagil, Çebi, 2000).
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Futbol spor dünyası içerisinde en çok ilgi gören spor dallarından biridir. Bu spor
branşında yapılan organizasyonlar ilgi ile izlenmekte ve her geçen gün bu ilgi giderek
artmaktadır. Özellikle yapılan uluslararası organizasyonlar hem seyirci kitlesi hem de ülkeler
açısından önem arz etmektedir. Avrupa Futbol Şampiyonası turnuvası bu organizasyonlardan
en önemlileridir. Her dört yılda bir düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası ilk olarak Fransa
da 1960 yılında düzenlenmiştir. Fransa daha sonra bu organizasyonlara 1984 ve 2016
yıllarında ev sahipliği yapmıştır. 2016 yılında Fransa da düzenlenen 16. Avrupa Futbol
Şampiyonası toplum genelinde en çok ilgi gören spor dalı olan futbolda, dünya kupalarından
sonra en önemli futbol organizasyonu olarak kabul görüyor. İlk defa 16 takımdan 24 takıma
çıkarılan katılımcı sayısı ile birlikte Avrupa’nın en önemli takımlarının yer aldığı bu
turnuvalarda özellikle bireysel, grup ve takım taktiğindeki farklılıklar ile birlikte hücum ve
defansif olarak futboldaki genel değişim ve gelişimler gözlemlenebilmektedir.
Avrupa Futbol Şampiyonası Tarihi: Spor tarihi birçok araştırmacı tarafından araştırma konusu
olmuştur. İncelenen bütün spor branşları kendi açısından önem arz etmektedir. İnsanların en çok ilgi
gösterdiği futbolda başlı başına araştırma konusu içerisinde yer almıştır. Futbolda her dört yılda bir
düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası araştırma konusuna dahil edilen en önemli uluslararası
organizasyonlardan birisidir.
İlki 1960 yılında düzenlenen ve o zamanki adıyla Avrupa Uluslar Kupası olan Avrupa Futbol
Şampiyonası UEFA tarafından düzenlenen uluslararası futbol turnuvasıdır. Turnuvada UEFA’ya bağlı
ülkelerin A Milli Futbol takımları yer almaktadır. 1968 yılında yapılan 3. Turnuvada ismi Avrupa
Futbol Şampiyonası olmuştur. Avrupa ülkeleri arasında bir futbol turnuvası düzenlemek, ilk olarak
1927 yılında gündeme gelmiştir. Bu fikir, o dönem Fransa Futbol Federasyonu’nda görev alan Henri
Delaunay’ın fikridir. Ancak fikir ortaya atıldıktan 33 yıl sonra gerçekleşebilmiştir. İlk olarak tüm
Avrupa ülke takımlarının gruplar halinde yer aldığı eleme maçları oynanır. Elemelerde başarı gösteren
takımlar ise finallere gitmeye hak kazanır. Elemelerin aksine finaller, önceden belirlenen ülke veya
ülkelerin ev sahipliğinde gerçekleşir. Finallerde de ilk önce grup sistemine göre maçlar oynanır.
Gruplarını başarıyla tamamlayan 8 takım çeyrek final maçlarına çıkar. Sonrasında yarı final ve final
maçları ile şampiyon belli olur. 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda ise finallere ilk defa 24 takımın
katılmasına karar verilmiş ve grup maçları sonrası son 16 turu oynanması kararlaştırılmıştır
(www.uefa.com 2018).
Futbolda sistemler: Sistem (Systema) kelime anlamı olarak, bilimsel bir bütün veya bir öğreti
meydana getirebilecek biçimde birbirine bağlı ilkeler topluluğudur. Futbol sporunda ise, sistemi
tanımlayacak olursak oyunculara belirlenmiş amaçlar doğrultusunda taktik görevler verilerek ortak
amaca yöneltilmiş olarak sahada dizilmeleridir. (Açak, 1999).
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Takım sporlarının tarihsel gelişimi içinde en büyük ilerleme futbolda görülmüştür. Oyun
kurallarının her geçen zaman içerisinde değişmesi, antrenman biliminin ilerlemesi ve buna paralel
olarak futbolcuların daha yüksek düzeyde kondisyonel özelliklerinin arttırılması, oyun sistemlerinde
birçok değişikliğe neden olmuş ve bu da yıllar geçtikçe futbolun gelişmesini etkilemiştir (Lattek,
Candan, 1989).
Bir takımdaki futbolculara verilecek taktik görevlerin, oyun esnasında, topluca uygulanması
sadece belirli bir sistem içerisinde gerçekleşebilmektedir. Antrenörler, takımlarını oluştururken ve
sistemlerini belirlerken oyuncuların teknik-taktik, kondisyonel ve sporcuların kişisel özelliklerini göz
önüne alırlar ya da sisteme uygun oyuncuları tercih ederler (Bauer, Uerberle,1984).
Futbolda paslaşma ilk defa İskoçlar tarafından uygulanarak yaygın bir şekilde kullanılmaya
başlanmıştır. Paslaşmanın önemli olduğu diğer takımlar tarafından anlaşıldıktan sonra oyuncuların
sahaya yayılmaları düşüncesi doğmuştur. Paslaşma fikri, sistemlerin ortaya çıkmasında önemli bir
etken olmuş ve 1872 yılında Glascow’da, İngiltere ve İskoçya arasında oynanan ilk resmi milli maçta
İskoçya 2-2-6, İngiltere 1-1-8 sistemiyle oynamış ve bununla birlikte zamanla sistemlerde, savunma ve
hücum arasında denge kurulmaya başlandı. Bununla beraber 2-3-5 ve 2-3-2-3 sistemlerinin
uygulanmasıyla günümüz oyun sistemlerinin çıkış noktası olan WM sistemine geçiş sağlandı.
(Şahinoğlu, 1998). WM sisteminin kullanılması ile takım antrenörleri bu sistemlerden yola çıkarak
kendi sistemlerini kullanmaya başlamışlar ve farklı sistemler ortaya çıkmıştır. Galler Futbol Milli
Takımı altı maç oynayıp 4 galibiyet 2 mağlubiyet alıp 10 gol atıp 6 gol yemiştir.
MATERYAL VE METOD
Çalışma nitel bir durum çalışmasıdır. Veri toplama aracı ve araştırma verileri, müsabakaları
yayımlayan uluslararası TV kanalından ve UEFA resmi internet sitesinden elde edilmiştir.
Müsabakalarda, takımların oyun sistemleri ve oyun içerisindeki diziliş versiyonları, bu dizilişte hücum
varyasyonları tespit edilmiştir. Maçlar video kayıt sistemiyle seyredilerek oluşturulan maç izleme
kriter cetveli yöntemiyle ve el notasyon sistemiyle analiz edilmiştir (El notasyon sisteminde veriler
manuel olarak bir forma el ile yazılır. Form, değişkenler sayısına göre karelere bölünmüş satranç
tahtası şeklindedir. Değişkenlerin takip edildiği sıraya, gözlenen veri el ile yazılır). Analizde kullanılan
parametreler şunlardır:
2016 Avrupa Futbol Şampiyonasında Galler Futbol Milli Takımının hücum organizasyonları
incelenmesi takımın 1.-15., 16.-30., 31.-45., 46.-60., 61.-75., 76.-90. ve 91.-120. dakikalardaki zaman
aralığındaki takım dizilişlerinin hücum organizasyonlarının belirlenmesidir.
Gözlemlerdeki güvenirlilik ve gözlemcilerin tutarlılık kontrolü Inter Observer Agreement
(IOA=Gözlemlerde uyuşma/Gözlemlerde uyuşma ve uyuşmama) formülüyle hesaplanmıştır. Video
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görüntülerinden kriterlerin doğru şekilde kodlanması için 3 araştırmacının farklı zamanlardaki
kayıtları karşılaştırılmıştır. Gözlemciler arası uyuşma % 96’dır. Uyumsuzluğun % 4 olması, hücum
varyasyonlarının bilinçli şekilde yapılanların grafiğe dönüştürülmesidir.
BULGULAR
Tablo 1. Galler milli futbol takımının turnuva boyunca kullandığı oyun sistemleri.
Galler

Ana Sistem

Opsiyonlu Sistemler

2. Diziliş

5-3-2

3-5-2/3-4-1-2

3-4-3

Galler milli futbol takımı genellikle ana oyun sistemini kullandı fakat gerek sakatlıklar gerekse
skora ve rakibe göre yapılan hamleler doğrultusunda sistem içerisinde birbirine uyum sağlayan
opsiyonlu sistemlere geçiş yaptı. Bazı maçlarda ise ikinci oyun dizilişi tercih edildi.
Şekil 1. 2016 Avrupa Futbol Şampiyonasında Galler Futbol Milli Takımında genellikle oynayan
oyuncular.

Galler Futbol Milli Takımının 2016 Avrupa Futbol Şampiyonasındaki Genel Durumu
Galler Futbol Milli Takımının 2016 Avrupa Futbol Şampiyonasında hücumda oynadığı
sistemler: 5-3-2 (3-5-2), 3-4-3, 3-4-1-2.
Genellikle kaybedilen toplarda tekrar topa sahip olabilmek için pres yapıldı, eğer topa sahip
olunamamışsa her oyuncu topun arkasına geçti.
Savunma güvenliği ön planda tutuldu.
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Merkez orta saha oyuncuları genellikle oyun açılışlarında ve sonuçlandırmada üçgen
pozisyonunu aldılar.
Oyun açılışlarında kaleci genellikle üçlü savunmanın çizgiye kadar genişlik yapması ile oyunu
başlattı ve orta sahaya geçişlerden sonra ofansif duruş sergileyen bek oyuncuları iyi pas opsiyonu
sağladılar.
Kompakt savunma yapan rakiplere karşı merkezde riske girmeden toplar kanat oyuncularına
ve forvet oyuncularına aktarıldı. Kanat ve forvet oyuncularının bireysel kalitesi sayesinde birebir
dribling gücü ile rakip savunma geçilmek istendi.
Duran toplarda genellikle başarılı olundu.
Forvet oyuncularının bir tanesine uzun toplar atıldı. Topla buluşan forvet oyuncusu bazen
diğer forvet oyuncusuna servis yaptı bazen de forvet arkası ile kanat oyuncularının alanı daraltması ile
sonuca gidilmek istendi.
Kompakt savunma yapan rakiplere karşı rakibin savunma dengesini bozmak için oyun yönü
merkez orta saha oyuncuları ile değiştirildi.
Bütün takımların genel oyun anlayışlarında merkez kalabalık ve kompakt tutulduğu için
ataklar kanatlardan yönlendirildi.
Top rakipteyken rakibin pas hatası yapması beklenildi ve kapılan toplar ile kontra atak
denendi.
Turnuva boyunca pozisyonlarda oyuncu isimleri değişmiş olsa da sistem değiştirilmedi.
Rakip takım duran topları kullanırken kapılan toplarda genellikle tehlikeli alandan uzun toplar
ile çıkıldı ve dribling gücü iyi olan oyuncularla birebir sonuca gidilmek istendi.
Bireysel oyuncu kalitesine bakıldığında topla ilişkileri çok iyi olan oyuncular tercih edildi ve
baskı altında çok iyi top saklayarak tek paslarla hareketli boş alana çıkarak baskıdan çıkıldı.
Oyun disiplini takım boyu açılmadan 90 dk. boyunca korunmak istendi.
Pas ile kullanılan duran toplarda öncelikle rakip savunmasının dengesi bozulmak istendi ve
oluşan boş alana pasların atılması ile bu alana koşu yapan oyuncular topla buluşturularak sonuca
gidilmek istendi.
Kompakt oyun anlayışı, fiziksel üstünlük, hücumda bireysel kalite ve takımın kazanma isteği
başarıdaki en önemli özellikleriydi.
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Savunmada topa sahip olmak için birinci bölgeye kadar pres bekletildi. Top kaptıktan sonra
dikine paslarla hızlı geçişler yapılarak (kontra atak) sonuca gidilmek istendi.
Oyun açılışından sonra birinci ve ikinci bölgede savunma yapan rakiplere karşı dikine pas
alanları bulunamadığı için çok sık ve uzunca süre yan paslar yapıldı ve çözüm bulunamadı, böylece
rakipler için pres alanları oluştu. Hücumda çözüm bireysel kaliteden beklenildi.
İsimler değişik olsa da takımın hücuma çıkış mantalitesi genellikle değişmiyor ve bazen
pozisyondaki bireysel özelliğe göre ekstra hücum organizasyonları yapıldı.
Galler Futbol Milli Takımının 2016 Avrupa Futbol Şampiyonasındaki Hücum
Organizasyonları
Genellikle iki farklı oyun sistemi ile 3-5-2 ve 5-3-2 hücum organizasyonları uygulanmıştır.
Duran toplar ayrı kategoride değerlendirilmiştir.
Şekil 2. Galler Futbol Milli Takımının 3-5-2 takım dizilişindeki hücum organizasyonları.

Kompakt savunma yapan rakiplere karşı kanatlardan hücum yapmak için savunma ve merkez
orta saha oyuncuları oyunu kanat bölgesine yönlendiriyor, forvet baskıdan çıkarak kanata doğru koşu
yapıyor ve aldığı topu ceza sahası içerisine koşu yapan diğer forvet oyuncusu ve orta sahadan desteğe
gelen oyuncu ile buluşturmaktadır.
Şekil 3. Galler Futbol Milli Takımının 3-5-2 takım dizilişindeki hücum organizasyonları.
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Bek oyuncusunu hücuma çıkarmak için savunmada oyun yönü değiştirilerek merkez orta saha
oyuncularının da desteği ile savunma arkasına bindirme yapan bek oyuncusu aldığı pas ile yaptığı
ortaya forvet oyuncuları, diğer bek oyuncusu ve orta sahadan gelen destek ile sonuca gidilmiştir.
Şekil 4. Galler Futbol Milli Takımının 3-5-2 takım dizilişindeki hücum organizasyonları.

Merkezde kompakt savunma duruşu sergileyen rakiplere karşı bek oyuncusunu hücuma
çıkararak kanatlardan orta yapabilmek için savunma oyuncusu bek oyuncusunun koşu yoluna pası
yönlendirerek yapılan orta sonucunda forvet oyuncuları ve orta sahadan gelen destek ile sonuca
gidilmiştir.
Şekil 5. Galler Futbol Milli Takımının 3-5-2 takım dizilişindeki hücum organizasyonları.
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İkinci bölgede kompakt savunma yapan rakiplere karşı bek oyuncusunu hücuma çıkarmak için
merkez orta saha oyuncusu savunma oyuncusu ile 2 ye 1 yaparak önündeki boş alanı bindirme yapan
bek oyuncusuna doğru değerlendirerek bek oyuncusunun koşu yoluna pas atıyor ve yapılan orta
sonucunda forvet oyuncuları çapraz koşu yaparak sonuca gidilmiştir.
Şekil 6. Galler Futbol Milli Takımının 3-5-2 takım dizilişindeki hücum organizasyonları.

İkinci bölgede kompakt duruş sergileyen rakiplere karşı oyunu savunma ve bek oyuncuları
çizgilere kadar genişleterek rakibin kompakt duruşunu genişleterek oluşan boşluktan savunma
arkasına koşu yapan forvet oyuncuları topla buluşturularak sonuca gidilmiştir.
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Şekil 7. Galler Futbol Milli Takımının 3-5-2 takım dizilişindeki hücum organizasyonları.

İkinci bölgede kompakt duruş sergileyen rakiplere karşı oyunu savunma ve bek oyuncuları
çizgilere kadar açarak rakibin kompakt duruşunu genişleterek savunmada oyun yönünü değiştirerek
merkezde oluşan boş alandan hücuma çıkılarak savunma arkasına koşu yapan forvet oyuncusu topla
buluşturularak sonuca gidilmiştir.
Şekil 8. Galler Futbol Milli Takımının 3-5-2 takım dizilişindeki hücum organizasyonları.

Rakip oyun açılışına müsaade etmediği zaman hava hakimiyeti ve ikili mücadelesi iyi olan
forvet oyuncusuna atılan uzun topu desteğe gelen orta saha oyuncusuna indiriyor, orta saha oyuncusu
hücuma destek veren bek oyuncusuna aktarıyor ve çizgiye kadar inilerek yapılan orta sonucunda ceza
sahası içerisine koşu yapan forvet oyuncuları top ile buluşturulmaya çalışılmıştır.
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Şekil 9. Galler Futbol Milli Takımının 3-5-2 takım dizilişindeki hücum organizasyonları.

Birinci bölgede savunma yapan rakibin savunma dengesini bozmak için orta saha oyuncusu
savunmaya doğru gelerek aldığı topu terse ofansif pozisyon alan bek oyuncusuna aktarıyor, tekrar
merkeze doğru yönelerek hücuma destek veren diğer orta saha oyuncusuna aktararak savunma
arkasına koşu yapan forvet oyuncusu topla buluşturularak sonuca gidilmiştir.
Şekil 10. Galler Futbol Milli Takımının 3-5-2 takım dizilişindeki hücum organizasyonları.

Bek oyuncusunu hücuma çıkarmak için oyun yönü orta saha oyuncusu ile değiştiriliyor ve bek
oyuncusu aldığı top ile ceza sahası içerisine doğru çapraz koşu yapan forvet oyuncuları buluşturularak
sonuca gidilmiştir.
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Şekil 11. Galler Futbol Milli Takımının 3-5-2 takım dizilişindeki hücum organizasyonları.

Merkezde kompakt savunma duruşu sergileyen rakiplere karşı bek oyuncusunu hücuma
çıkarmak için savunmadan kanata doğru yönlendirilen pası alan bek oyuncusu orta saha oyuncusu ile
2’ye 1 yaparak yapılan orta sonucunda forvet oyuncuları ve orta sahadan gelen destek ile sonuca
gidilmiştir.
Şekil 12. Galler Futbol Milli Takımının 3-5-2 takım dizilişindeki hücum organizasyonları.

Bek oyuncusunu hücuma çıkarmak için hava hakimiyeti ve ikili mücadelesi iyi olan forvet
oyuncusuna atılan uzun topu desteğe gelen orta saha oyuncusuna indiriyor, orta saha oyuncusu
bindirme yapan bek oyuncusuna aktarıyor ve yapılan orta sonucunda ceza sahası içerisine koşu yapan
diğer forvet ve orta saha oyuncusu top ile buluşturulmaya çalışılmıştır.
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Şekil 13. Galler Futbol Milli Takımının 3-5-2 takım dizilişindeki hücum organizasyonları.

Birinci bölgede savunma yapan rakiplere karşı savunma dengesini bozmak için oyun yönü orta
sahadan diagonal olarak değiştirilerek bindirme yapan bek oyuncusuna ters top atılıyor, bek oyuncusu
yaptığı orta sonucunda çapraz koşu yapan forvet oyuncuları ve orta sahadan gelen destek ile sonuca
gidilmiştir.
Şekil 14. Galler Futbol Milli Takımının 3-5-2 takım dizilişindeki hücum organizasyonları.

Hava hakimiyeti iyi olan forvet oyuncusuna atılan uzun topu orta saha oyuncusuna indirmesi
sonucunda savunma arkasına koşu yapan diğer orta saha oyuncusu top ile buluşturularak sonuca
gidilmiştir.
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Şekil 15. Galler Futbol Milli Takımının 3-5-2 takım dizilişindeki hücum organizasyonları.

Korner atışında ceza sahası çizgisinde pozisyon alan oyuncular kaleye doğru koşu yaparak ön
direkteki alanı boşaltarak savunma dengesini bozuyorlar ve arka direkten bir oyuncu boşaltılan alana
koşu yaparak top ile buluşturulup sonuca gidilmiştir.
TARTIŞMA
Çalışmamızda,

futbolda

farklı

formasyonlarda

başarılı

ve

planlı

hücuma

çıkış

organizasyonlarının yapısı şematik olarak gösterildi ve analiz edildi. Literatürde gol pozisyonlarının
oluşumunda uygulanan temel planlamalar üzerinde herhangi bir çalışmaya rastlanmamış, sadece gol
vuruşu anındaki durum ve istatistiksel verilerin gösterildiği çalışmalar dışında, pozisyonların
oluşumlarının sistemsel kaynakları hakkında geniş kapsamlı ve nitelikli çalışma bulunamamıştır.
Bu nedenle 2016 Avrupa Futbol Şampiyonasında ilk dört sırada tamamlayan Galler Futbol
takımı şampiyonadaki hücum stratejilerini resmedebilmek için, Instat Scout, UEFA Teknik Raporu ve
Almanya Futbol Federasyonu’nun analizleri, genel değerlendirmeler, maç görüntüleri ve bireysel
analizler veri olarak kullanılmıştır.
Galler futbol milli takımı 5-3-2 (3-5-2), 3-4-3, 3-4-1-2 sisteminde mücadele etmiştir. Galler
futbol milli takımı turnuvada diğer takımlara göre farklı sistemleri oynayarak dikkat çekmektedir.
UEFA’nın yapmış olduğu araştırmada 24 takımın 10’u tarafından kullanılan 4-2-3-1 sisteminin
turnuvada en fazla kullanılan sistem olduğu belirtilmiştir. Büyük turnuvaların geçmişine bakıldığı
zaman 2006, 2008, 2010, 2012 ve 2014 Dünya Kupaları ve Avrupa Şampiyonalarında başarılı
takımların bu oyun sistemini tercih ettikleri gözlemlenmiştir (Harrold, 2016).
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2016 Avrupa Futbol Şampiyonasında Galler futbol milli takımı turnuvada temel oyun
sisteminde alternatifleri ve ikinci oyun sistemleri olduğu tespit edilmiştir.
Galler futbol milli takımları duran toplarda genellikle başarılı olmuştur. Galler takımın
kaybedilen toplarda genellikle tekrar topa sahip olabilmek için pres yaptığı, eğer topa sahip
olunamamışsa her oyuncunun topun arkasına geçerek savunmayı ön planda tuttuğu ve kapılan toplar
ile takımların kontra atağa çıkmaya çalıştıkları belirlenmiştir. UEFA’nın yapmış olduğu araştırmada
turnuvada kontra ataklardan oluşan hücum aksiyonları ve bu ataklardan bulunan gollerde büyük düşüş
gözlemlendiği belirlenmiştir. 2008 Avrupa Futbol Şampiyonasında hücum aksiyonlarından kontra
atakla sonuçlanan goller % 46 iken 2012 ve 2016 da % 23 e kadar gerilemesi takımların kontra
ataklara karşı önlemlerini iyi bir şekilde aldığını destekler niteliktedir (Harrold, 2016). Bu verilere
göre hücum planlarında çeşitliliğin önemini gözler önüne sermektedir.
2016 Avrupa Futbol Şampiyonasında Portekiz ve Galler milli takımları turnuva genelinde çift
forvet sisteminde oynadılar. Alman Futbol Federasyonunun yapmış olduğu analizlerde ise son yıllarda
yapılan büyük turnuvalarda çift forvet ile oynayan milli takımlar şampiyon olamamıştır (Vieth, 2016).
Portekiz ve Galler milli takımlarının çift forvet tercihi; hücumda sayı üstünlüğü sağlayarak sonuca
gitmek ve rakibin oyun açılışlarını daha etkili şekilde engellemek amaçlı düşünülmüş olabilir. Portekiz
milli takımı bu sistem ile şampiyon olarak tek forvet ile başarılı olunur verisini değiştirmiş olmaktadır.

Turnuvalar için antrenman modelleri oluşturulurken, müsabakaya uygunluk gösteren
taktik uygulamaların seçiminde bu verilerin göz önünde bulundurulmasının başarıyı olumlu
yönde etkileyeceği düşünülmektedir.
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2016 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASINDA BİRİNCİ OLAN PORTEKİZ FUTBOL MİLLİ
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ÖZET
Bu çalışmanın amacı; 2016 Avrupa Futbol Şampiyonasında birinci olan Portekiz Futbol Milli
Takımının 4-1-3-2 takım dizilişindeki hücum organizasyonları incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Müsabakalarda,
takımların oyun sistemleri ve oyun içerisindeki diziliş versiyonları, bu dizilişte hücum varyasyonları tespit
edilmiştir. Maçlar canlı yayında ve sonradan video kayıt sistemiyle seyredilerek oluşturulan maç izleme kriter
cetveli yöntemiyle ve el notasyon sistemiyle analiz edilmiştir. Analizde kullanılan parametreler şunlardır: 2016
Avrupa Futbol Şampiyonasında birinci olan Portekiz Futbol Milli Takımının 4-1-3-2 takım dizilişindeki hücum
organizasyonları incelenmesi takımın 1.-15., 16.-30., 31.-45., 46.-60., 61.-75., 76.-90. ve 91.-120. dakikalardaki
takım dizilişleri ve hücum organizasyonlarının araştırmacılar tarafından belirlenmiştir. Video görüntülerinden
kriterlerin doğru şekilde kodlanması için 3 araştırmacının farklı zamanlardaki kayıtları karşılaştırılmıştır.
Gözlemciler arası uyuşma % 96’dır. Uyumsuzluğun % 4 olması, hücum varyasyonlarının bilinçli şekilde
yapılanların grafiğe dönüştürülmesidir. Portekiz Futbol Milli Takımının 2016 Avrupa Futbol Şampiyonasında
hücumda oynadığı sistemler: 4-1-3-2, 4-1-4-1, 4-1-2-3, 4-4-2 dir. Bu sistemlerden en çok 4-1-3-2 takım
dizilişindeki hücum organizasyonlarının başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Çift forvet oyununda; hava hâkimiyeti
iyi olan forvet oyuncularına uzun toplar atıldı. Forvet arkası ve dönen topları almak için kanat oyuncuları alanı
daraltarak sonuca gitmeye çalışıldı, forvet oyuncularının bir tanesine uzun toplar atıldı topla buluşan forvet
oyuncusu diğer forvet oyuncusuna servis yapması istendi. Forvet arkası ile kanat oyuncularının alanı daraltması
ile sonuca gidilmek istendi ve merkezden oyunda kanat oyuncuları içeri doğru koşu yaparken bek oyuncuları
bindirme yaparak orta yapmaları sağlandı.
Anahtar Kelimeler: 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası, Portekiz Futbol Milli Takımı, 4-1-3-2 Takım
Dizilişi, Hücum Organizasyonları
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GİRİŞ
Günümüzde tartışmasız dünyanın en popüler spor dalı olan futbolda başarı üst düzey teknik,
taktik ve fiziksel beceri gerektirir (Helgerud, Engen, Wisloff ve Hoff, 2001; Manna, Khanna ve Dhara,
2011). Futbol, spor dalları arasında en fazla belirsizlik içerenlerden biridir. Öncelikle insanoğlunun
daha iyi kontrol edebildiği el yerine ayaklarla oynanması en önemli belirsizlik kaynağıdır (Erdoğan,
2013).
Takım oyunu özelliği taşıması yanında her oyuncunun futbol kişiliği ve kendi becerisi
doğrultusunda yeteneklerini sergilemesi ve kendini göstermesi yanında kendini kanıtlama imkânına
sahip olması, bunu yaparken de takım arkadaşları ile uyum içinde, ortak etkileşimle başarıya
kavuştuğu bir spor dalıdır (Risolo, 2010; İnal, 2006). Bilgi ve iletişim teknolojilerinin eğitim ve
öğretime etkisi göz ardı edilemeyecek kadar büyüktür (Tiryaki, 1995). Sporda harcanan paralar,
sponsorluk yarışları bu alana olan ilgiyi yükseltmiş ve gün geçtikçe gelişen ve büyüyen bir endüstri
haline getirmiştir.

Böyle bir durumda teknolojinin sunmuş olduğu imkânlardan, diğer spor

branşlarının da faydalanması kaçınılmaz bir sonuç olmuştur. Öyle ki, antrenman bilimciler
teknolojinin sağladığı imkânlar kullanarak, spor laboratuvarlarında geleceğin sporcuları için, yeni
bilgiler üretmektedir. Kullanılmakta olan bilgi sistemlerinin, analizini yaparak daha da geliştirmeye
çalışmaktadırlar (Sajad ve ark. 2007).
Futbolda takımların kollektif performansını analiz etmek ve gözlemin temel amaçlarına
ulaşmasını sağlamak için ilgili parametreleri belirlemek ve anlamak oldukça önemlidir (Clemente,
Couceiro, Martins ve Mendes, 2012). Farklı kademelerde görev yapan pek çok analist, teknik-taktik
değerlendirme, hareket analizi, geri bildirim sağlanması, norm geliştirme ve modelleme yapmayı
içeren birçok amaç için analizi kullanmıştır (Shafizadeh, Taylor ve Lago Peñas, 2013; Hughes ve
Bartlett, 2008).
Müsabaka analizleri, spor müsabakalarında gerçekleştirilen hareketler ile ilgili bilgiler
toplayan, bunları amaçlar doğrultusunda organize eden ve bireysel olarak oyuncuların veya bir bütün
olarak takımın performansında arzu edilen değişiklikleri gerçekleştirebilmek için kullanılabilen önemli
araçlardır (Işık ve Gencer, 2007). Futbolda müsabaka analizi için kullanılan analiz sistemleri,
oyuncuların şut atma, faul yapma, pas verme, top kontrolü gibi eylemlerinin maç ile ilgili istatistikleri
ve başarılı ya da başarısız takımların performans göstergeleri hakkında yararlı veriler verebilir (Moura,
Martins ve Cunha, 2013). Bir performans parametresinin göstergesi, performansın tamamını ya da
birkaç farklı yönünü tanımlamak amacı ile verilerin bir araya getirilmesi ya da seçilmesidir (Hughes
and Bartlett, 2002).
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Futbol gibi takım sporlarında bu performans göstergelerinden bazıları da atılan ve yenilen
goller, topa sahip olma yüzdesi, atılan şut, isabetli şut, köşe vuruşu, başarılı ve başarısız pas sayıları
gibi teknik parametrelerdir.
Futbolda kullanılan sistemlerin hepsi 4-4-2 dizilişinden türetilmiştir. Futbolda en çok
kullanılan sistemler: WM dizilişi, 4-2-4 dizilişi, 4-3-4 dizilişi, 1-3-3-3 dizilişi, 4-4-2 dizilişi, 3-4-3
dizilişi, 3-5-2 dizilişi, 4-3-2-1, 4-3-1-2 vb. en çok kullanılan sistem dizilişidir.
Futbolda, antrenörlere ve sorunlu olan kişilere, verileri toplayıp, gerekli yerlere aktaracak
birçok yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemler sesli gözlem, manuel ve bilgisayar gözlem teknikleridir
(Maier, 1984).

Maç analizinde; sesli yöntem, kağıt-kalem yöntemi, video ve bilgisayar yardımı ile

sistematik müsabaka analiz yöntemi ve E-Analiz program: gibi birçok farklı yöntemler
kullanılmaktadır. (Carling, ve Ark., 2005). Buradan elde edilen veriler antrenörler tarafından, kendi
takımları ve rakip takım objektif olarak görme fırsatı verirken, takımlarında ona göre antrene etmesini
sağlar.
Futbolda analiz; oyun anında mevcut bilgiler çeşitli ve geniştir. Sürekli hareket halinde olan
dinamik bir çevre, verilerin toplanmamı zorlaştırır. Herhangi bir nicel analiz, bu durum içerisinde
geliştirilmesi ve duruma göre uygun hale getirilmesi zorundadır. Futbol hakkında bilgi toplanan birçok
yolu olduğu gibi, düşünülmesi gereken çok önemli iki nokta vardır (Özbar, 2002).
Franks ve Goodman, performans analizinde atılması gereken adımları ya da görevlerin basit
bir serisini önermişlerdir (Özbar, 2002).
Futboldaki teknik becerilerin analizi; becerileri kapsayan tekniklerin niceliği, spor
becerilerinin

tamamlanması

ve

sınıflandırılması

açısından

önemlidir.

Genel

performansı

değerlendirme yöntemleri maç analizinde bütünleyici bir yer almaktadır. Performansı değerlendirirken
futbolu oluşturan birçok

değişkenin ayrılıp, düzenli bir şekilde incelenerek kayıt altına alınması

gerekmektedir (Özbar, 2002).
Futbolda Mevcut Analiz Yöntemleri; Maç analiz metotları çok basitten çok karmaşık olana
kadar gruplandırılabilir. Antrenörün önce neyi istediğine karar vermesi, daha sonra bunlarda
kullanması gereken sistemde değişiklikleri ve kriterleri tamamlaması gerekir (The Coach At Work,
1986). Sesli gözlem, kalem ve kağıtla kayıt, bilgisayar kontrollü video analiz metodu, video ile izleme
tekniği, sensor teknolojisi, video kurgu gibi birçok sistem kullanılmaktadır.
Araştırmanın Amacı: Bu çalışma, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonasında birinci olan Portekiz
Futbol Milli Takımının 4-1-3-2 takım dizilişindeki hücum organizasyonları incelenmesi amacıyla
yapılmıştır. Çalışmada, Avrupa’nın en iyi milli takımlarının yarıştığı Avrupa şampiyonasında
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şampiyon olan Portekiz futbol takımının video analizi yöntemi ile takım dizilişleri ile hücum
organizasyonları arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Takımların şampiyona öncesi çalışılan hücum
organizasyonlarını müsabakalarda ne oranda yapmaya çalıştıklarını gözlemlemek ve bunların grafiğe
dönüştürmektir. Hücum organizasyonlarını taktik yönden farklılıklarını belirleyip, sistemler arasında
karşılaştırılmaların yapılarak bu alanda ki araştırmacı akademisyenlerin ve antrenörlerin
yararlanabilecekleri bilgiler ortaya koymak hedeflenmiştir.
MATERYAL VE YÖNTEM
Çalışma nitel bir durum çalışmasıdır. Veri toplama aracı ve araştırma verileri, müsabakaları
yayımlayan uluslararası TV kanalından ve UEFA resmi internet sitesinden elde edilmiştir.
Müsabakalarda, takımların oyun sistemleri ve oyun içerisindeki diziliş versiyonları, bu dizilişte hücum
varyasyonları tespit edilmiştir. Maçlar canlı yayında ve sonradan video kayıt sistemiyle seyredilerek
oluşturulan maç izleme kriter cetveli yöntemiyle ve el notasyon sistemiyle analiz edilmiştir (El
notasyon sisteminde veriler manuel olarak bir forma el ile yazılır. Form, değişkenler sayısına göre
karelere bölünmüş satranç tahtası şeklindedir. Değişkenlerin takip edildiği sıraya, gözlenen veri el ile
yazılır). Analizde kullanılan parametreler şunlardır:
2016 Avrupa Futbol Şampiyonasında birinci olan Portekiz Futbol Milli Takımının 4-1-3-2
takım dizilişindeki hücum organizasyonları incelenmesi takımın 1.-15., 16.-30., 31.-45., 46.-60., 61.75., 76.-90. ve 91.-120. dakikalardaki zaman aralığındaki takım dizilişlerinin belirlenmesini UEFA.
Com ve araştırmacılar tarafından belirlenmiştir. Bu süreler içerisinde hücum organizasyonlarının
belirlenmesidir.
Gözlemlerdeki güvenirlilik ve gözlemcilerin tutarlılık kontrolü Inter Observer Agreement
(IOA=Gözlemlerde uyuşma/Gözlemlerde uyuşma ve uyuşmama) formülüyle hesaplanmıştır. Video
görüntülerinden kriterlerin doğru şekilde kodlanması için 3 araştırmacının farklı zamanlardaki
kayıtları karşılaştırılmıştır. Gözlemciler arası uyuşma % 96’dır. Uyumsuzluğun % 4 olması, hücum
varyasyonlarının bilinçli şekilde yapılanların grafiğe dönüştürülmesidir.
BULGULAR
2016 Avrupa Futbol Şampiyonasında birinci olan Portekiz Futbol Milli Takımının 4-1-3-2
takım dizilişindeki hücum organizasyonları incelenmesi yapılmış ve bulgular aşağıya çıkarılmıştır.
Portekiz Futbol Milli Takımının Genel Bilgiler
Portekiz Futbol Milli Takımının 2016 Avrupa Futbol Şampiyonasında hücumda oynadığı
sistemler: 4-1-3-2, 4-1-4-1, 4-1-2-3, 4-4-2.
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Hava hâkimiyeti iyi olan forvet oyuncularına uzun toplar atıldı. Forvet arkası ve dönen topları
almak için kanat oyuncuları alanı daraltarak sonuca gitmeye çalışıldı.
Çift forvet ile oynadıkları zaman, forvet oyuncularının bir tanesine uzun toplar atıldı. Topla
buluşan forvet oyuncusu diğer forvet oyuncusuna servis yapması istendi. Forvet arkası ile kanat
oyuncularının alanı daraltması ile sonuca gidilmek istendi.
Merkezden oyunda kanat oyuncuları içeri doğru koşu yaparken bek oyuncuları bindirme
yaparak orta yapmaları sağlandı. Yapılan ortalar ile forvetler ve orta sahadan gelen destek ile sonuca
gidilmek istendi.
Kompakt savunma yapan rakiplere karşı rakibin savunma dengesini bozmak için diyagonal bir
şekilde oyun yönü değiştirildi ve kanat oyuncuları veya bek oyuncularının ortaları ile orta sahadan
gelen destek ile sonuca gidilmek istendi.
Kompakt savunma yapan rakiplere karşı merkezde riske girmeden toplar kanatlara aktarıldı ve
kanatlarda bireysel kalite sayesinde 1 e 1 dripling ile rakip savunma geçilerek yapılan orta sonucunda
orta sahadan ve diğer kanat oyuncusunun da desteği ile sonuca gidilmek istendi.
Topa sahip olan oyuncu bilinçli bir şekilde oyun yönünü bir tarafa yönlendirip sonra ani ters
uzun toplarla kanat oyuncularının bireysel yeteneğini kullanarak veya bek oyuncularının bindirmesi ile
yapılan ortalar ile sonuca gidilmek istendi.
Özellikle skor üstünlüğünü yakalandığı zaman kompakt bir oyun anlayışı sergilenerek rakibin
pas hatası yapması beklenildi ve hızlı dikine kontra ataklar yapıldı.
Genellikle kaybedilen toplarda her oyuncu topun arkasına geçti.
Oyun açılışlarında kaleci genellikle oyunu defans oyuncularını değişik varyasyonlar ile
merkezden veya beklerden başlatarak yaptı.
Bireysel oyuncu kalitesine bakıldığında topla ilişkileri çok iyi olan oyuncular tercih edildi ve
baskı altında çok iyi top saklayarak tek paslarla hareketli boş alana çıkarak baskıdan çıkıldı.
Özellikle hücum oyuncularının farklı pozisyonları oynayabilme kalitelerinden dolayı hücumda
pozisyon değişikliği yapıldı.
Kanat oyuncuları ve bek oyuncuları 1 e 1 de rakibi geçemedikleri zaman rakibi geçmeden
savunma arkasına erken ortalar denendi.
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Forvet arkası pozisyonunda bilinen on numara özellikli oyuncu yerine dripling gücü yüksek
rakibin üzerine cesaretli gidebilen oyuncu tarzı tercih edildi.
Sistem değişiklikleri bazen oyuncunun bireysel yeteneğine göre yapıldı.
Oyun disiplini takım boyu açılmadan 90 dk boyunca korunmak istendi.
Rakip takım duran topları kullanırken genellikle bütün oyuncular takım savunmasına yardımcı
olarak kapılan toplarda genellikle tek kontakla hızlı dikine çıkılarak dripling gücü iyi olan oyuncularla
sonuca gidilmek istendi.
Topa karşı baskıyı alanında iyi yapan rakiplere karşı bazen kanat oyuncuları içeri koşu
yaparak pası alıyor ve bek oyuncuları bindirme yapıyor bazen de forvet oyuncusu baskıdan çıkıp pası
alarak bek oyuncularının bindirdiği alana yönlendiriyor.
Pas ile kullanılan duran toplarda öncelikle rakip savunmasının dengesi bozulmak istendi ve
oluşan boş alana pasların atılması ile bu alana koşu yapan oyuncular buluşturularak sonuca gidilmek
istendi.
İsimler değişik olsa da takımın hücuma çıkış mantalitesi genellikle değişmiyor ve bazen
pozisyondaki bireysel özelliğe göre extra hücum organizasyonları yapılmak isteniyor.
Şekil 1. Portekiz Futbol Milli Takımının 4-1-3-2 takım dizilişindeki hücum organizasyonları

Oyun sisteminde bek oyuncusunu atağa çıkarmak için diğer bek oyuncusundan merkez orta
sahaya ve kanatların içeri koşusu ile boşaltılan savunma arkasına atılan pasa bekin bindirme yapması
ile yapılan orta sonucunda forvetler, kanatlar ve orta sahadan gelen destek ile sonuca gidilmek
isteniyor.
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Şekil 2. Portekiz Futbol Milli Takımının 4-1-3-2 takım dizilişindeki hücum organizasyonları

4-1-3-2 oyun sisteminde bek oyuncusunu atağa çıkarmak için diğer bek oyuncusundan merkez
orta sahaya ve kanatların içeri koşusu ile boşalan alana savunma oyuncusunun hücuma destek vermesi
ile atılan pasa bekin bindirme yapması ile yapılan orta sonucunda forvetler, kanatlar ve orta sahadan
gelen destek ile sonuca gidilmek isteniyor.
Şekil 3. Portekiz Futbol Milli Takımının 4-1-3-2 takım dizilişindeki hücum organizasyonları

4-1-3-2 oyun sisteminde bek oyuncusunu hücuma çıkarmak için bek den merkez orta sahaya
ve kanatların içeri koşusu ile boşalan alana savunmanında hücuma destek vermesi ile diğer bek
oyuncusuna atılan pasa bindirme yapması ile yapılan orta sonucunda forvetler, kanatlar ve orta
sahadan gelen destek ile sonuca gidilmek isteniyor.
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Şekil 4. Portekiz Futbol Milli Takımının 4-1-3-2 takım dizilişindeki hücum organizasyonları

4-1-3-2 oyun sisteminde bek çıkarmak için bek den merkez orta sahaya ve kanatların içeri
koşusu ile boşalan alana atılan uzun topa bekin bindirme yapması ile yapılan orta sonucunda forvetler,
kanatlar ve orta sahadan gelen destek ile sonuca gidilmek isteniyor.
Şekil 5. Portekiz Futbol Milli Takımının 4-1-3-2 takım dizilişindeki hücum organizasyonları

4-1-3-2 oyun sisteminde savunmada oyun yönünü değiştirip rakibin savunma dengesini ve
kompaktlığı bozmak için tekrar terse uzun toplarla ve bekin bindirmesi ile yapılan orta sonucunda
çapraz koşu yapan forvetler, kanat ve orta sahadan gelen destek ile sonuca gidilmek isteniyor.
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Şekil 6. Portekiz Futbol Milli Takımının 4-1-3-2 takım dizilişindeki hücum organizasyonları

4-1-3-2 oyun sisteminde atak yönünü değiştirmek için bek den merkez oyuncusuna,
merkezden diğer bek oyuncusuna oyun yönünü çevirerek rakip defans optimal pozisyonunu almadan,
kompakt duruşunu kaybetmesini sağlayarak kanat oyuncusu sayesinde yapılan ortaya forvetler ve
diğer kanat oyuncusunun da desteğiyle sonuca gidilmek isteniyor.
Şekil 7. Portekiz Futbol Milli Takımının 4-1-3-2 takım dizilişindeki hücum organizasyonları

4-1-3-2 oyun sisteminde kaleci oyunu stoper ile başlatıp merkez orta saha üzerin den bek
oyuncusuna aktarıp forvetin savunma dengesini bozmak için baskı dan çıkıp rakip stoperi de çekerek
yaptığı verkaç sonucunda kanat oyuncusunun yaptığı ortaya forvet, kanat oyuncusu ve orta sahadan
gelen destek ile sonuca gidilmek isteniliyor.
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Şekil 8. Portekiz Futbol Milli Takımının 4-1-3-2 takım dizilişindeki hücum organizasyonları

4-1-3-2 oyun sistemin de oyun açılışı için stoperler çizgiye açılıyor, kelecinin stoperden
başlattığı oyun sonrasında kapalı savunmaya karşı kısa diognal paslar ile oyun yönü değiştiriliyor ve
forvet arkasının savunma arkasına merkezden koşu yapan kanat oyuncusunu topla buluşturması ile
yapılan gol pasına forvetler, kanat oyuncusu ve orta sahadan gelen destek ile sonuca gidilmek
isteniliyor.
Şekil 9. Portekiz Futbol Milli Takımının 4-1-3-2 takım dizilişindeki hücum organizasyonları

4-1-3-2 oyun sisteminde hava hakimiyeti iyi olan forvet oyuncusuna atılan uzun topu forvet
arkasına indirmesi sonucunda savunma arkasına koşu yapan forvet ve kanat oyuncusu ile sonuca
gidilmek isteniyor.
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Şekil 10. Portekiz Futbol Milli Takımının 4-1-3-2 takım dizilişindeki hücum organizasyonları

4-1-3-2 oyun sisteminde hava hakimiyeti iyi olan forvet oyuncusuna atılan uzun topu kanat
oyuncusuna indirmesi sonucunda yapılan ortaya forvet, kanat oyuncusu ve orta sahanın da desteği ile
sonuca gidilmek isteniyor.
TARTIŞMA
Çalışmamızda,

futbolda

farklı

formasyonlarda

başarılı

ve

planlı

hücuma

çıkış

organizasyonlarının yapısı şematik olarak gösterildi ve analiz edildi. Literatürde gol pozisyonlarının
oluşumunda uygulanan temel planlamalar üzerinde herhangi bir çalışmaya rastlanmamış, sadece gol
vuruşu anındaki durum ve istatistiksel verilerin gösterildiği çalışmalar dışında, pozisyonların
oluşumlarının sistemsel kaynakları hakkında geniş kapsamlı ve nitelikli çalışma bulunamamıştır.
Bu nedenle 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası’nı ilk dört sırada tamamlayan takımların
şampiyonadaki hücum stratejilerini resmedebilmek için, Instat Scout, UEFA Teknik Raporu ve
Almanya Futbol Federasyonu’nun analizleri, genel değerlendirmeler, maç görüntüleri ve bireysel
analizler veri olarak kullanılmıştır.
2016 Avrupa Futbol Şampiyonasında hücumda Portekiz futbol milli takımı 4-1-3-2 (4-4-2), 41-4-1 sisteminde mücadele etmiştir. UEFA’nın yapmış olduğu araştırmada 24 takımın 10’u tarafından
kullanılan 4-2-3-1 sisteminin turnuvada en fazla kullanılan sistem olduğu belirtilmiştir. Büyük
turnuvaların geçmişine bakıldığı zaman 2006, 2008, 2010, 2012 ve 2014 Dünya Kupaları ve Avrupa
Şampiyonalarında başarılı takımların bu oyun sistemini tercih ettikleri gözlemlenmiştir (Harrold,
2016).
2016 Avrupa Futbol Şampiyonasında en başarılı dört takımın temel oyun sisteminde
alternatifleri ve ikinci oyun sistemleri olduğu tespit edilmiştir. Takımlar oyun esnasında skora ve
rakibin oyuncu değişikliğine göre tek oyun sistemine bağlı kalmadan farklı taktiksel sistemleri
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uygulamıştır. Alman Futbol Federasyonunun yapmış olduğu analize göre takımlar 2008 Avrupa Futbol
Şampiyonasında genellikle aynı oyun sistemlerine turnuva boyunca sadık kaldıkları, ancak 2016
Avrupa Futbol Şampiyonası analizindeki verilere göre 2008 Avrupa Futbol Şampiyonasından sonraki
turnuvalarda çeşitlilikler gözlemlendiği belirtilmiştir (Vieth, 2016). Bu değişiklikler oyuncu kalitesinin
farklı oyun sistemlerini uygulayabilme kapasitesine bağlayabiliriz. Takımların çeşitli oyun sistemlerini
kullanmaları hücumda çeşitliliği ve rakibin dezavantajlarını avantaja çevirme isteği üzerine
düşünülmüş olabilir. Oyun esnasında yapılan sistem değişikliği hamlelerinin diğer amacı da
sistemlerin sistemlere olan üstünlüğünü kullanma düşüncesi olabilir. Bu sonuçlar oyun sistemlerinin
birbirine olan üstünlüğü ve uygulanış şekillerinin önemini göstermektedir.
Yapılan analizlere göre; Portekiz milli takımı hücumda çeşitlilik ve değişkenliği önemli
(pozisyon değişimi) başarı faktörüdür. Instat Scout’ın verilerine göre takımların turnuva genelinde
yaptığı hücum organizasyonlarında atılan goller yerleşik hücumda %73, kontra ataklarda ise %27’dir.
2016 Avrupa Futbol Şampiyonasında Portekiz milli takımı turnuva genelinde çift forvet sisteminde
oynadı. Alman Futbol Federasyonunun yapmış olduğu analizlerde ise son yıllarda yapılan büyük
turnuvalarda çift forvet ile oynayan milli takımlar şampiyon olamamıştır (Vieth, 2016). Portekiz milli
takımının çift forvet tercihi; hücumda sayı üstünlüğü sağlayarak sonuca gitmek ve rakibin oyun
açılışlarını daha etkili şekilde engellemek amaçlı düşünülmüş olabilir. Portekiz milli takımı bu sistem
ile şampiyon olarak tek forvet ile başarılı olunur verisini değiştirmiş olmaktadır.
Portekiz milli takımı turnuva genelinde hücum kombinasyonlarında sürekli değişkenlik ve
çeşitlilikleri gözlemlendi. Bu bize hücumda her türlü savunmaya karşı bir çözüm üretildiğini ve
çözümlerde tek bir opsiyona bağlı kalınmadığını gösteriyor. Bu veri bize hücumda çeşitliliğin önemini
destekler niteliktedir. Almanya Futbol Federasyonunun yapmış olduğu analizler de çalışma
sonuçlarımız ile benzerlik göstermektedir (Vieth, 2016).
Turnuvalar için antrenman modelleri oluşturulurken, müsabakaya uygunluk gösteren taktik
uygulamaların seçiminde bu verilerin göz önünde bulundurulmasının başarıyı olumlu yönde
etkileyeceği düşünülmektedir.
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ÖZET
Bu çalışma; 2016 -2017 18 takımın yer aldığı TFF 1. futbol liginde ilk dört takımın nasıl başarılı
olduklarını analizi amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla ılnstat analiz programı tarafından yapılan Türkiye 1. Lig
2016-2017 özet analizinden faydalanılmıştır. Bu ligde ilk dört takım sırasıyla Sivas Spor, Malatya Spor, Göztepe
Spor ve Eskişehir Spordur. Bu takımların diğer takımlardan ayıran özelliklerini şöyle sıralayabiliriz. Atılan
gollerin zaman dağılımı en iyi takımlardır. Özellikle Sivas Spor ve Malatya Spor son 30 dakikada daha çok gol
attıkları bu nedenle bu takımlarının kondisyonu iyi olduğunu göstermektedir. Yenen gollerin zaman dağılımı
bakıldığında son 30 dakikada en az gol yiyen takımların olduğu görülmektedir. Bu ligde duran toplardan en fazla
gol atma oranının en yüksek olduğu ilk dört takımdır. Kaleyi bulan şutların oranı en yüksek bu takımlardır. Bu
takımların topa sahip olma oranı en yüksek olup ayrıca öne doğru oynayan en iyiler takımlardır. Hücuma çıkan
en iyi takımlar, (Sivas Spor ve Malatya Spor) takım boyu kısa ve pas boyu kısa oynayan takımlar, mücadele
göstergesi en iyi takımlar, seken topları kazanan ve olumlu kullanan takımlar ve takım oyunu oynadığı
görülmüştür. Bireysel oyuncu bazında analiz edildiğinde ligin en iyi kalecileri, defans ve ön libero ligin en
başarıları oyuncular bu takımlarda bulunmaktadır. Bu ligde (TFF 1. Lig) başarılı olmak için, kalecilerin elleri
kadar ayakları ile de topu oyuna sokmalıdır. Bek oyuncuları çok yönlü olup, dönen topları alan ve kanatta topu
ileri taşıyan oyunculardan seçilmelidir. Orta saha ve ileride oynayan oyuncular birebirde adam geçen ve tek top
vuruşu düzgün olan oyunculardan seçilmesi gerektiği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Futbol, TFF 1. Futbol Ligi, Futbol Analizi,
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GİRİŞ
Futbol; belirli bir alan içerisinde hücum ve müdafaa arasında oynanan gol atıp gol yememe
esasına dayanan ve sonucun kalelere atılan gollerle belirlendiği, oyun alanı içerisinde el harici
vücudun her yeri ile oynanabilen bir oyundur. Aynı zamanda dünyanın önde gelen en popüler ve en
çok ilgi çeken spor dallarından biridir. Kolay oynanabilirliği, heyecan ve seyir zevkinin olması,
futbolun dünyada milyonlarca insan tarafından ilgi odağı haline gelmesine neden olmuştur. Futbolun
kitleler tarafından bu derece ilgi görmesi, spor branşı olmanın yanı sıra başlı başına kazançlı bir sektör
halini almasına yol açmıştır (Emre, 2000; Yüksel, Doğan, Moralı ve Acar, 1998; Apaydın ve Akkurt
1996).
Futbolun hem yurt içinde hem de uluslararası alanda önemli bir potansiyele ulaşmasıyla
beraber bilimsel araştırmalar futbolu daha da ileri seviyeye götürmüştür. Futboldaki teknik
elementlerin analizi; becerileri kapsayan tekniklerin niceliği, spor becerilerinin tanımlanması ve
sınıflandırılması açısından önemlidir. Avrupa futbolundaki gündem maddeleri; daha fazla dayanıklılık,
daha az alan markajı, daha fazla hız, daha az risk, daha çok kısa pas, daha az havadan oyun, daha az
forvet oyuncusu, daha çok adapte olabilme ve daha az markaj olarak gözükmektedir (Smith, Handford,
Priestly,1996; İmamoğlu, Çebi ve Kılçıgil, 2007). Futbolda belirlenen eksikliler ve bu eksikliklerin
giderilmesi için futbol biliminde analiz zorunlu hale getirilmiştir.
Futbolun ilk zamanlarında taktiklerin soyut biçimde düşünülmesi, belirli semboller ile
taktiklerin tablolara çizilmesi düşünülemezdi. Gelişen spor bilimi ve takımların kazanma arzusu taktik
ve analizleri gerekli kılmaya başlamıştır. Spor müsabakalarında elde edilen istatiksel ve sayısal
sonuçların elde edilmesi amaçları doğrultusunda bireysel olarak oyuncuların veya bütün bir takımın
performansında istenen değişiklikleri gerçekleştirebilmek için kullanılan önemli araçlardır. Analizler
antrenörlere, müsabakanın ardından yapılan analiz sonuçlarını kendi düşünceleriyle birleştirerek bir
sonraki müsabakaya yönelik taktiksel varyasyonlar yapabilme imkânı tanır (Wilson 2017; Işık ve
Gençer, 2007; Müniroğlu, 2009).
İstatistiksel analizler futbolda başarının arkasında yatan temel etmenleri ve trendleri sayısal ve
özet bir şekilde anlamamıza olanak verirler. Maç sırasında oyunda meydana gelebilecek hareketlerin
anlık olmasından dolayı, objektif bir şekilde gözlenmesi ve hafızada tutulması oldukça zordur. Bu gibi
sorunların çözümlenmesinde birçok gözlemci ve yöneticiler kendilerine uygun analiz yöntemleri
geliştirmişlerdir. En basit yöntem olarak kâğıt kalem yöntemi kullanılmaktadır. Bu yöntemle, frekans
uzunlukları ve veri bilgileri kaydedilir (Halıcıoğlu, 2005; Ziyagil ve Çebi, 2000). Futbol spor dünyası
içerisinde en çok ilgi gören spor dallarından biridir. Bu spor branşında yapılan organizasyonlar ilgi ile
izlenmekte ve her geçen gün bu ilgi giderek artmaktadır.
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Futbolda Maç Analizi: Maç analizi futbola yönelik çalışmalarda başlıca araştırma konusu
olmuştur. Maç analiz yöntemleri çok basitten çok kompleks olanına kadar sınıflandırılabilir. Antrenör
önce neyi bilmek istediğine karar vermeli daha sonra ise bu sonuçlardan kullanılması gereken sistem
çeşitlerini tanımlanması gerekir. Analizler antrenörlere, müsabakanın ardından yapılan analiz
sonuçlarını kendi düşünceleriyle birleştirerek bir sonraki müsabakaya yönelik taktiksel varyasyonlar
ve bu doğrultuda antrenman programı yapabilme imkânı tanır (Müniroğlu, 2009; Castellano et al.
2003). Yapılan doğru analizler doğrultusunda antrenörler rakiplerine karşı da bir avantaj elde edebilir.
Maç Analizi ve Gözlemin Avantajları: Takım sporlarında teknik analiz, antrenörler için
antrenman ve maç planlarını hazırlama açısından antrenörlere yardımcı olan bir yöntemdir. Takım
içerisinde yer alan oyuncuların bireysel olarak maç performans verimlilikleri, oluşturulan istatistikî
bilgiler yardımıyla, antrenörlerin takımın hedef ve stratejilerine yönelik karar verme sürecinde etkili
olabilir. Bilim adamları genel olarak maç performans analizlerinin faydalarını söyle özetlemektedirler:
Maç analizinin en önemli rolü olarak antrenöre bir bakış açısı sağlaması,
Gelişmiş bilgisayar teknolojisi ile oyundan çok fazla sayıda elde edilen verilerin toplanması,
depolanması ve depolanan verilerin incelenme imkânına varılması,
Takım için önemli oyuncuları tespit edilmesi,
Takımın ve oyuncuların birlikte performanslarının gözlemlenip değerlendirilmesi,
Verilerden yola çıkarak eksikliklerin giderilmesi ve antrenmanın buna göre düzenlenmesi,
Temel bilgilerin oluşumu, düzenlenmesi ve eğitimi,
Kriter oluşturan modellerin gelişimi,
Geri bildirim hazırlığı,
Oyun teorisi içinde futbolun yerinin belirlenmesi,
Yeni antrenman modellerinin geliştirilmesi (Yavuz, 2008; Dufour, 1993; Zileli, 2007).
Futbolda Kullanılan Analiz Sistemleri ile Neler Analiz Edilebilir: Sistematik müsabaka
analiz yöntemleri ile takımların fiziksel eforları, teknik ve taktik hareketlerin beraberce gözlemini
yapmak mümkündür. Bunlardan elde edilen veriler ile aşağıdaki noktalar üzerinde bilgi toplamak
mümkündür;
Takımın ortalamasına göre oyuncunun takım içindeki düzeyi,
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Takımın diğer takımlara göre düzeyi,
Futbolcuların müsabaka içindeki performansının yıl içindeki tüm karşılaştırmalar ile
karşılaştırılarak değerlendirilmesi (Dufour, Verliden. 1992).
Futbolda Maç Analiz Yöntemleri: Futbol bilimi araştırmaları, hücum ve savunma yaparken
pozisyon alanlarının tespiti için çeşitli sınıflamalara gitmişlerdir. Bu sınıflamalar doğrusunda analiz
yaparken kolaylıklar sağlanmaya çalışılmıştır. Böylelikle daha doğru sonuçlar ve antrenörlerin daha
planlı antrenman programı çıkarmaları sağlanmıştır. Analiz yöntemleri her alanda olduğu gibi futbolda
da farklı yöntemler kullanılarak yapılmaktadır. İşinde profesyonel ekip doğru yöntem ve doğru
analizler takımların performansında artış sağlayacağından doğru analiz yöntemine her zaman ihtiyaç
duyulmaktadır. Modern futbolda ise kulüpler başarı elde edebilmek için farklı analiz yöntemleri ve
programları kullanmaktadır. En çok kullanılan yöntemler; Sesli Gözlem, Kalem ve Kâğıt Metodu,
Bilgisayar Kontrollü Video Analiz Metodu, Video İle İzleme Tekniği, Sensor Teknolojisi ve Video
Kurgu sistemleridir.
Biz bu çalışma ile 2016 -2017 TFF 1. futbol liginde başarılı olan ilk dört takımın analizini
yaparak gelecek yıllarda bu ligde şampiyonluğa oynayan takım kurmaya yardımcı olmaktır.
MATERYAL VE METOT
Araştırma Modeli
Çalışma nitel bir durum çalışmasıdır. Bu araştırma türünde, gözlem, görüşme ve doküman
analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı, algılandığı ve olayların doğal ortamda
gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik bir sürecin izlendiği araştırma türüdür.
Evren ve Örneklem
Araştırma evrenini 2016 -2017 TFF 1. futbol liginde başarılı olan Sivas Spor, Malatya Spor,
Göztepe Spor ve Eskişehir Spordur.
Veri Toplama Araçları
Veri toplama aracı olarak Instat Scout üyelik hesabımdan maç görüntüleri elde edilmiştir.
Verilerin Analizleri
2016 -2017 TFF 1. futbol liginde en başarılı dört takımların diğer takımlardan ayıran
özelliklerini belirlemek, atılan gollerin zaman dağılımı, yenen gollerin zaman dağılımı, duran
toplardan en fazla gol atma oranını, kaleyi bulan şutların oranı, topa sahip olma oranı, hücuma çıkan
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en iyi takımlar, takım boyu, pas boyu kısa oynayan takımlar, mücadele göstergesi en iyi takımlar,
seken topları kazanan ve olumlu kullanan takımlar ve takım oyunu oynayanlar, bireysel oyuncu
bazında ligin en iyi kalecileri, defans, ön libero ve forvet oyuncularının en başarıları tespit edilmiştir.
BULGULAR
İlk yedi hafta hariç TFF 1. Lig incelendiğinde aşağıda belirtilen istatistiklerin öne çıktığı
görülmektedir. Ben Süper Lige çıkacak bir takım yapsam bu istatistiklere bakarak takım kurarım;

Atılan gollerin zaman dağılımı en iyi takımlar Özellikle Sivas-Malatya son 30 dakikada gol
atanlar. Kondisyonlu bir takım yapmak

Yenen gollerin zaman dağılımı bakıldığında son 30 dakikada en sonlarda (Sivas-Malatya)
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Duran toplardan gol atan en iyileri ilk dört takım
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Hücuma çıkan en iyi takımlar
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Pasların uzunluğunda kısa isabetli pasa sahipler. Samsun sizi yanıltmasın, geriye ve yana
paslarda iyiler pas sonrası, Ceza sahasına orta, Orta, Kilit paslarda başarısız bir takım.

(Sivas-Malatya) takım boyu kısa ve pas boyu kısa oynayan takımlar,
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Zengin, Eskisehirspor ve Jahovic, Goztepe bu oyuncular takım başarısını etkiliyor. İyilerse
takımda iyi kötülerse takımda kötü. (Sivas-Malatya) takım oyunu oynuyorlar.

(Sivas-Malatya) kalecileri ilk 10 da
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(Sivas-Malatya) ilk ikide
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İlk iki Eskişehir ve Göztepeli sporcular
SONUÇ
Bu ligde (TFF 1. Lig) başarı için, Kaleci, bekler, çok yönlü ve dönen topları alan, kanatta topu
ileri taşıyan ve birebirde adam geçen, önde oynayan oyuncunun tek top vuruşu düzgün olan, maddi
problemi olmayan takımların çıktığını söyleyebiliriz.
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ÖZET
Bu araştırmanın amacı, boş zamanlarında spor salonlarına giden erkek ve kadınların egzersiz
bağımlılıklarının karşılaştırılmasıdır. Araştırmada veri toplama aracı olarak demografik özelliklerin yer aldığı
anket formu ile Hausenblas ve Downs (2002) tarafından geliştirilen Yeltepe ve İkizler (2007) tarafından
Türkçeye uyarlanan ve 21 maddeden oluşan Egzersiz Bağımlılığı Ölçeği kullanılmıştır.
Katılımcıların egzersiz bağımlılık durumları “(1) Asla” ile “(6) Daima” şeklinde 6’lı likert tipi ölçek
kullanılarak analize tabi tutulmuştur. Ölçekte yer alan 21 ifadenin Cronbach's Alpha değeri ,905 çıkmıştır. Bu
değer ölçeğin oldukça güvenilir olduğunu ortaya koymaktadır. Egzersiz Bağımlılığı Ölçeği-21’de, 7 bağımlılık
kriteri (tolerans, egzersizin kesilmesi semptomları, niyet etkisi, kontrol kaybı, zaman, diğer aktiviteleri azaltma
ve devamlılık) temel alınmış ve bu kriterlerden üç ya da daha fazlasını gösteren katılımcılar egzersiz bağımlısı
olarak sınıflandırılmıştır. 6’lı likert tipi ölçek üzerinden 5-6 puan alan katılımcılar bağımlı, 3-4 puan alan
katılımcılar semptomatik ve 1-2 puan alan katılımcılar asemptomatik olarak sınıflandırılır. Çalışma sonuçları: 1.
Egzersiz bağımlısı, 2. Semptomatik (bağımlılık belirtisi olan), 3. Asemptomatik (bağımlılık belirtisi olmayan)
olarak 3 kategoride incelenmiştir.
Araştırmanın evreni Sakarya ilinde bulunan 17 özel fitness merkezi oluşturmaktadır. Örneklemini ise
yine bu fitness merkezlerine giden katılımcılar oluşturmaktadır. Çalışmaya düzenli olarak fitness merkezlerine
giden 37 kadın (%35,2), 68 erkek (%64,2) toplam 105 kişi gönüllü olarak katılmıştır. Araştırma sonunda
egzersiz bağımlılığı 11 kişide (%10,5) asemptomatik, 69 kişide (%65,7) semptomatik ve 25 kişide (%23,8)
bağımlı olarak tespit edilmiştir.
Amaç doğrultusunda veriler istatistikî analizlere tabi tutulmuştur. Veriler normal ve homojen dağılım
gösterdiğinden parametrik testler kullanılmıştır. Bu testler içinde yer alan T-testi sonucunda kadın (M=64,22,
ss=21,55) ve erkek (M=71,28, ss=19,82) katılımcıların ortalama ve standart sapma değerleri incelenmiş,
cinsiyetler arasındaki fark ortaya koyulmuştur (t103=-1,692, p<,094). Güven aralığı %95 olarak alınmıştır.
Sonuç olarak istatistiksel anlamda kadın ve erkek katılımcıların egzersiz bağımlılıklarının karşılaştırılmasında
anlamlı bir farkın olmadığı tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Boş Zaman, Egzersiz bağımlılığı, Sağlık, Fitness.
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GİRİŞ
İnsanın hayattaki en büyük sermayesi olan zaman, dünyayı ve insanı etkisi içine alan olayların
birbirini izlediği süredir. Bu nedenle insanlar için çok önemli olan zaman, bireyin kullanma şekliyle
anlam ve değer kazanır. Nitekim Türk Dil Kurumunun (TDK, 1982) zamanla ilgili tanımlamasında;
Geçmiş zamanda gerçekleşen günümüzde süre gelen ve geleceğe doğru devam eden olguların içinde
sürüp gideceği düşünülen, kontrol edilemeyen ve başlangıç ile sonu bilinmeyen, soyut bir kavram
olarak ifade etmesi, zamanı doğru kullanmanın ne kadar önemli olduğunu göstermektedir.
Geçmişten günümüze her medeniyetin zaman içerisinde farklı sosyal ve kültürel aktivitelerinin
olduğu görülmekte (Korkutata ve Halis, 2015) ve gün geçtikçe gelişen sanayi, endüstri ile teknolojik
gelişmeler, yaşamı kolaylaştırmanın yanında, tek düze bir yaşam biçimi, betonlaşma ve gürültü
kirliliği gibi olumsuz bir takım durumların da ortaya çıkmasına neden olmaktadır. İnsan gücünün
yerini makinelerin alması nedeniyle insan yaşamında çalışma süreleri azalmış ve boş zaman dilimleri
artmıştır. Bu nedenle araştırmacılar ‘’boş zaman-Serbest zaman- özgür zaman’’ gibi kavramları
tanımlamaya başlamışlardır. Yapılan tanımlamalar incelendiğinde çoğu yazarın boş zaman kavramını
insanların zorunlu olarak yaptıkları işlerden arta kalan zamanda katıldıkları soysal ve kültürel
faaliyetler olarak tanımlamışlardır (Korkutata ve Keskin, 2017; Jewell, 1997; Tribe, 2005; Demir ve
Demir, 2006; Akten ve Akten, 2011). Bunun yanı sıra boş zaman da bireylerin yapmak istedikleri
faaliyetler içerisinde yer alan egzersiz, kişiyi bedenen ve ruhen yenilediği bilinmektedir. Nitekim
düzenli egzersizin bireylerde fiziksel, ruhsal, psikolojik ve kendine güveni arttırma gibi etkilerinin
olduğunu da (Adams, 2009; Vardar, Öztürk, Vardar ve Kurt, 2005) bazı araştırmacılar tarafından dile
getirilmiştir.
Egzersiz, aynı zamanda insanların yaşamlarında oluşan yan etkilerden (vücut yağ oranı, kaseklem ağrıları vb.) arınmayı da sağlar. Dolayısıyla insanlar bu arınmayı gerçekleştirmek için özel
fitness merkezleri ve buna benzer spor işletmelerini tercih etmektedirler. Çünkü fitness merkezlerinin
amacı insanların yaşam kalitelerini artırmak ve sağlıklı bir hayat sürdürmelerine imkân tanımaktır. Bu
nedenle planlı bir fitness programının günlük yaşama dâhil edilmesi hastalık ve rahatsızlık riskini
azaltmasının yanında çalışma yeteneğini de arttırdığı kanıtlanmıştır. (Uz, 2015:5). Ayrıca boş
zamanlarda düzenli egzersiz yapmak birçok hastalığın önleyicisi olmakta ve bu tarz hastalıkların tehdit
riskini azaltmaktadır. Bunun yanında düzenli yapılan egzersizlerin psikolojik stresin yönetilmesinde
ve bireyin psikolojik olarak kendini iyi hissetmesinde, çalışma hayatındaki başarısı üzerinde olumlu
etkiler bıraktığı ve hayatı anlamlı kıldığı için bireylerin yaşamında önemli bir yer tutuğu da ifade
edilmektedir (Korkutata ve Keskin, 2017). Egzersiz Bağımlılığıyla ilgili ilk çalışma 1976 yılında
yapılmış ve öncüsü Glasser olmuştur. Böylelikle zamanla egzersizin insan metabolizmasın da ne gibi
etkiler bıraktığını ortaya koyan araştırmalar yapılmaya başlanmış (Arslan ve diğ., 2012; Cengiz ve
diğ., 2014; Duman ve diğ., 2013; Öztürk ve Çakmakçı, 2012; Glasser, 1976; Morgan, 1979) ve
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Egzersizin bağımlılık yapıp yapmadığını ortaya koyan çalışmalarda literatürde yerini almıştır
(Ziemains, Stoll, Drescher, Erath, Schipfer ve Zeulner, 2013; Uz, 2015; Gugutzer, 2015; Glasser,
1976; Morgan, 1979).
Egzersiz bağımlılığıyla ilgili yapılan araştırmaların literatürlerine bakıldığında, ‘’Egzersizin
Psikopatolojik Özellikleri; Dansçıların Egzersiz Bağımlılığı; Tekerlekli Sandalyede Basketbol
Oynayan Bireyler; Egzersiz davranışını İzleyen Etmenler; Farklı Branşlar; Yeme, Tutum ve
Davranışlar İlişkisi; Dayanıklılık Sporları ve Egzersizin Karanlık Tarafı’’ gibi konuların araştırmaya
tabi tutulduğu görülmüştür. Bu araştırmaların tümünde 21 maddeden oluşan “Egzersiz Bağımlılık
Ölçeği-21” kullanılmıştır. Bu araştırmalardan farklı olarak, bu çalışmanın amacı boş zamanlarını
çoğunlukla fitness merkezlerinde geçiren erkek ve kadın bireylerin sağlıklı yaşam adı altında
yaptıkları egzersizlerin kişide bağımlılık yapıp yapmadığını ve cinsiyet yönünden bir fark olup
olmadığını incelemektir.
Araştırmanın Yöntemi
Bu çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden veri toplama aracı olarak Hausenblas ve Downs
(2002) tarafından geliştirilen ve Yeltepe, İkizler (2007) tarafından Türkçeye uyarlanan Egzersiz
Bağımlılığı Ölçeği-21 kullanılmıştır. Söz konusu ölçek bireylere yüz yüze görüşülerek uygulanmıştır.
Ölçeğin Cronbach alfa değeri 0,905 olarak çıkmış ve bu sonuç ölçeğin yüksek derecede güvenilir
olduğunu ortaya koymuştur. Ölçek, 18 yaş ve üzerindeki bireyler ya da gruplara uygulanabilir. Ölçek,
asla (1) ve daima (6) olacak şekilde 6’lı Likert tipine göre düzenlenmiştir.

Ayrıca Egzersiz

Bağımlılığı Ölçeği-21’de yer alan 7 bağımlılık kriteri (Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorder-IV=DSM-IV) temel alınmış dolayısıyla bu kriterlerden üç veya daha fazlasını taşıyan
bireyler egzersiz bağımlısı olarak sınıflandırılmıştır. Bağımlılık aralığı, kriterleri oluşturan
maddelerden 5 ya da 6 puan almasına göre tanımlanır. 6’lı likert tipi ölçek üzerinden 5-6 puan alan
katılımcılar bağımlı, 3-4 puan alan katılımcılar semptomatik ve 1-2 puan alan katılımcılar
asemptomatik olarak sınıflandırılır. Çalışma sonuçları: 1. Egzersiz bağımlısı, 2. Semptomatik
(bağımlılık belirtisi olan), 3. Asemptomatik (bağımlılık belirtisi olmayan) olarak 3 kategoride
incelenmiştir.
Araştırmanın evren ve örneklemini Sakarya ilinde faaliyet gösteren 17 fitness merkezi ve bu
fıtness merkezini kullanan katılımcılar oluşturmaktadır. Söz konusu fitness merkezlerine 300 anket
dağıtılmış ancak sadece 140 tanesi geri dönüş yapmıştır. Bu 140 anketin 105 tanesi analize tabi
tutulmuş geri kalan anketler veri eksikliği nedeniyle analize tabi tutulmamıştır. Anket verilerinin
analizinde İBM Spss Statistics 23 paket programından faydalanılmıştır. Değişkenler ile ilgili bilgilerin
ortaya koyulması için tanımlayıcı istatistik kullanılmıştır.
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BULGULAR
Araştırmanın bu kısmında araştırmanın amacına yönelik elde edilen veriler incelenecektir. Bu
bakımdan elde edilen veriler t-testi ile analize tabi tutulmuştur. Araştırmada yer alan değişkenlerde
yüzdelik ve frekans kullanılmıştır.
Tablo.1 Katılımcılara Yönelik Bazı Demografik Özellikler
Cinsiyet

N

(%)

Yaş

N

(%)

Erkek
Kız

68
37

64,8
35,2

Toplam
Eğitim
Düzeyi
Okumamış
İlkokul
Ortaokul

105

100

18-25
26-35
36-45
46-55
Toplam

66
30
8
1
105

62,9
28,6
7,6
1
100

N

(%)

Meslek

N

2
3
8

1,9
2,9
7,6

Memur
İşçi
Emekli

Lise

37

35,2

Üniversite
Yüksek
Lisans

42
13

Toplam

105

N

(%)

Düşük
Orta
Yüksek

23
71
11

21,9
67,6
10,5

Toplam

105

100

(%)

Egzersiz Nedeni

N

(%)

4
10
1

3,8
9,5
1

3
37
16

2,9
35,2
15,2

Ev Hanımı

4

3,8

29

27,6

40

Yönetici

4

3,8

15

14,3

12,4

Esnaf

6

5,7

Doktor Tavsiyesi
Sağlıklı Yaşam
Kilo Vermek
Vücut Formunu
korumak
Spor Yapmak
Boş Zamanı
değerlendirmek

5

4,8

9

8,6

100

Serbest
Meslek
Öğrenci
Diğer
Toplam

40
27
105

38,1
25,7
100

Toplam

105

100

Gelir

Araştırmaya katılan bireylerin cinsiyet, gelir, eğitim düzeyi, egzersiz nedenleri tablo1 de
verilmiştir. Bu bağlamda cinsiyet durumuna bakıldığında erkek (%64,8) sayısı kadın (%35,2)
sayısından fazla olduğu ortaya çıkmaktadır. Yaş gruplarına bakıldığında 66 kişinin (%62,9) 18-25 yaş
aralığında olduğu görülmekte. 30 kişi (%28,6) 26-35 yaş aralığında, 8 kişi (%7,6) 36-45 yaş arasında
ve 46-55 yaş arasında da 1 kişi (%1,0) yer almıştır. Gelir değişkenine bakıldığında Fitness
merkezlerine gelen bireylerin çoğunluğunu (71 kişi %67,6) orta gelirli bireyler oluşturmaktadır.
Eğitim düzeylerine bakıldığında ise çoğunluğu Lise (37 kişi %35,2) ve Üniversite (42 kişi %40)
öğrencileri oluşturmaktadır. Meslek durumlarına bakıldığında fitness merkezlerine gelenlerin
çoğunluğunu öğrenciler (40 kişi %38,1) oluşturmaktadır. Tüm bu değişkenler doğrultusunda Egzersiz
yapma nedenlerine bakıldığında sağlıklı yaşam (37 kişi %35,2) ve vücut formunu korumak (29 kişi
%27,6) bireyler için farklı nedenlere göre daha fazla önem arz etmektedir.
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Tablo.2 Katılımcıların Cinsiyetine Göre Egzersiz Bağımlılığına Yönelik T testi
Gruplar
Kadın
Erkek

N
37
68

X
64,22
71,28

SD
21,55
19,82

T
-1,692

DF
103

P
,094

Yapılan Levene testi sonucu, iki grup ortalamalarının varyansları arasında anlamlı bir fark
olmadığından varyanslar homojen çıkmıştır. T testinde ki t değeri eksi yönlü olduğundan dolayı
erkeklerin ortalamaları kadınların ortalamasından yüksektir (t=-1,692) ve Levene testi anlamlılık
düzeyi 0,05’ten büyük olduğu için (p<0,094) kadınlar ile erkeklerin varyansları arasında fark yoktur.
Dolayısıyla Kadınlar ile Erkekler arasında egzersiz bağımlılığı yönünden anlamlı bir fark
bulunamamıştır (t103=-1,692, p<,094). Yani kadın bireylerin egzersiz bağımlılığı durumları
(

=64,22)
ersiz
bağımlılığı
ile erkek
durumlarına
bireylerin (egz

=71,28) göre

bir faktör olmadığı söylenebilir.
Tablo. 3 Egzersiz bağımlılığı Ölçek-21 deki 7 bağımlılık kriterine göre egzersiz semptomları frekans
tablosu
Gruplar
Grup Asemptomatik
Grup Semptomatik
Grup Bağımlı

Frekans
11
69
25

%
10,5
65,7
23,8

Egzersiz Bağımlılığı ölçeğini işaretleyen bireylerin egzersiz bağımlılık durumlarının grup
halinde incelenmesi neticesinde 11 kişi (% 10,5) Asemptomatik, 69 kişi (%65,7) Semptomatik ve 25
kişi (% 23,8) Bağımlı olarak sınıflandırılmıştır.
TARTIŞMA VE SONUÇ
Literatür taramasında incelenen çalışmalarda egzersiz bağımlılığının; kişilik özellikleri,
psikolojik faktörler, fizyolojik faktörler, egzersiz tipi, cinsiyet ve egzersize katılım yılı gibi
kavramlarla ilişkili olduğu ifade edilmektedir. (Hausenblas ve Downs, 2002; Adams 2001; Bavlı ve
diğ., 2015:121). Bu bağlamda yapılan çalışmalar incelendiğinde doğrudan cinsiyete yönelik bir
çalışmanın yapılmamış olmasından kaynaklı araştırmada, boş zamanlarını fitness merkezlerinde
geçiren bireylerin egzersiz bağımlılık durumları araştırmaya değer görülmüştür. Söz konusu
araştırmaya 37’si (%35,2) kadın 68’si (%64,2) erkek olmak üzere toplam 105 katılımcı yer almıştır.
Cinsiyet değişkenine göre erkek (%64,2) bireylerin kadın (%35,2) bireylere nazaran çoğunlukta olması
fitness merkezlerini kadınların daha az tercih etmeleri ya da anket doldurma işlemine sıcak
bakmamasından kaynaklı olduğu düşünülmektedir.
Araştırmada Spor merkezlerine giden bireylerin yaşları incelendiğinde genellikle gençlerin yer
aldığı dikkat çekmektedir. Araştırma sonucunda bireylerin yaş aralığı gruplar halinde incelenmiş ve
çıkan sonuca göre fitness merkezlerine boş zamanlarında giden bireylerin çoğunlunu (%62,9) 18-25
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yaş grubu oluşturduğu tespit edilmiştir. Nitekim Bavlı ve diğ., (2015:122)‘nin dansçılar üzerinde
yaptıkları çalışmada da ağırlıklı olarak gençlerin (ortalama:22,7) katıldığı görülmüştür. Araştırmalar
gençlerin spora katılım güdülerinin ve motivasyonlarının diğer yaş gruplarına göre farklılık gösterdiği,
bu farklılığın cinsiyet bakımından da görüldüğü, bunun da katılım oranlarını ve nedenlerini artırdığını
göstermektedir (Polat ve Şimşek, 2015:365; Korur ve ark. 2013; Lapa ve Ardahan, 2009).
Bir diğer sonuca göre de bireylerin büyük bir kısmı (%67,6) orta derece gelire sahip kişilerden
oluştuğu ortaya çıkmıştır. Eğitim değişkenine bakıldığında da yoğunluğun Üniversite (%40)
öğrencilerinden oluştuğu görülmektedir. Bu bireylerin egzersize yönelme sebepleri arasında sağlıklı
yaşam (%38,0) ve vücut formunu korumak (%29,1) gibi nedenlerin söz konusu olduğu tespit
edilmiştir.
Sonuç olarak katılımcıların egzersiz bağımlılığı ile ilgili araştırmada 11 kişinin (%10,5)
asemptomatik, 69 kişinin

(%65,7) semptomatik ve 25 kişinin (%23,8) bağımlı olduğu ortaya

çıkmıştır. Araştırma sonucunda istatistiksel anlamda kadın ve erkek katılımcıların egzersiz
bağımlılıklarının karşılaştırılmasında anlamlı bir farkın olmadığı görülmüştür. Bu araştırma sonucuna
paralel olarak Bavlı ve diğ., (2015:123), Vardar ve diğ., (2012:54), Yıldırım ve diğ., (2017:43)’
Bingöl, (2015:35), ve Uz, (2015:iii)’un yapışmış oldukları çalışmalarda da cinsiyetler arasında anlamı
bir farkın olmadığı

tespit edilmiştir. Ancak Polat ve Şimşek (2015:365) yapmış oldukları

çalışmalarında egzersiz bağımlılığı ölçeğini oluşturan boyutların örneklem grubunun cinsiyetine göre
farklılaşma durumunda sadece “Geri çekilme” boyutunda farklılaştığını ortaya koymuşlardır. Bir diğer
farklı sonuç ise, maraton koşucuları üzerinden yapılan bir çalışmada kadın sporcuların erkek
sporculara nazaran istatistiksel anlamda daha yüksek egzersiz bağımlılığına sahip oldukları tespit
edilmiştir (Pierce ve diğ. 1997; bavlı ve diğ., 2011:152). Bu bağlamda, Türkiye’de egzersiz
bağımlılığına yönelik yapılmış olan çalışmalarda istatistiksel anlamda cinsiyet arasında anlamlı bir
farklılık görülmediği ortaya çıkmıştır.
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16-18 YAŞ ARALIĞINDAKİ YÜZME VE VOLEYBOL BRANŞIYLA İLGİLENEN
SPORCULARIN MOTORİK ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Ali COŞKUN, Mehmet Can KASAP
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bayramiç Meslek Yüksekokulu, Çanakkale, Türkiye
alicoskun@comu.edu.tr

ÖZET
Bu çalışmanın amacı 16-18 yaş aralığındaki yüzme ve voleybol branşıyla ilgilenen sporcuların motorik
özelliklerinin karşılaştırılmasını incelemektir. Araştırmaya, Çanakkale ilindeki yaşları 16-18 aralığında yüzme
ve voleybol branşıyla ilgilenen 12 erkek, 12 kadın voleybolcu ve 12 erkek, 12 kadın yüzücüyle toplam 48
gönüllü sporcu katılmıştır. Çalışmada antropometrik ölçümler (boy uzunluğu, vücut ağırlığı) ve motorik
özelliklerini belirleyebilmek için kuvvet, dayanıklılık, sürat, esneklik ve denge testleri uygulanmıştır.
Araştırmaya katılan sporculardan voleybolcuların esneklik ortalaması 8,83±6,59cm, yüzücülerin
esneklik ortalamaları 9,29±5,93cm, voleybolcuların dikey sıçrama ortalaması 5,84±1,18cm, yüzücülerin dikey
sıçrama ortalaması 5,93±0,99cm, voleybolcuların durarak uzun atlama ortalaması 2,62±0,28m, yüzücülerin
durarak uzun atlama ortalaması 2,54±0,28m, voleybolcuların denge ortalaması 2,27±0,18sn, yüzücülerin denge
ortalaması 2,33±0,17sn, voleybolcuların koordinasyon ortalaması 11±1,94sn, yüzücülerin koordinasyon
ortalaması 12,36±1,74sn, voleybolcuların sürat ortalaması 6,51±3,65sn, yüzücülerin sürat ortalaması
6,62±3,99sn, voleybolcuların dayanıklılık ortalaması 56,16±15,74 tekrar, yüzücülerin dayanıklılık ortalaması
57,70±15,74 tekrar olarak bulunmuştur.
Araştırmaya katılan erkek ve kadın voleybolcuların ve yüzücülerin esneklik, sürat, dikey sıçrama,
durarak uzun atlama, denge ve dayanıklılık özellikleri arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır(p>0,05).
Araştırmaya katılan erkek ve kadın voleybolcuların ve yüzücülerin koordinasyon özellikleri arasında anlamlı bir
fark bulunmuştur. (p<0,05)

ABSTRACT
The aim of this study is to examine the comparison of the motor skills of athletes interested in
swimming and volleyball in the 16-18 age range. 48 volunteer athletes participated in the survey. In the study,
strength, endurance, speed, flexibility and balance tests were applied to determine anthropometric measurements
(height, body weight) and motor characteristics. The average flexibility of the volleyball players from the
participating athletes was 8,83 ± 6,59cm, the average flexibility of the players was 9,29 ± 5,93cm, the vertical
jump average of the volleyball players was 5.84 ± 1.18cm, the vertical jumpaverage of the swimmers was
5.93 ± 0.99cm, long jump average of standing volleyball players 2,62 ± 0,28cm, long jump average of
swimmers standing 2,54 ± 0,28cm, the average balance of volleyball players was 2,27 ± 0.18 seconds, the
average balance of swimmers was 2,33 ± 0,17 seconds, the coordination average of volleyball players was 11 ±
1.94s, the coordination average of swimmers was 12.36 ± 1.74sn, the volleyball's speed average was 6.51 ±
3.65 seconds, the swimming speed average was 6.62 ± 3.99 seconds, the average endurance of the volleyball
players was 56.16 ± 15.74, and the average endurance of the swimmers was 57.70 ± 15.74. No significant
difference was found between flexibility, speed, vertical jump, stopping long jump, balance and endurance
characteristics of participating volleyball players and swimmers (p> 0,05). A significant difference was found
between the coordination characteristics of volleyball players and swimmers participating in the survey (p<0.05).
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GİRİŞ
Sporda üst düzey başarıya ulaşabilmek için spora erken yönlendirme önemlidir. Çocukların ve
gençlerin en yüksek verim sağlayacakları branşlara zamanında yönlendirilmesi spor biliminin en önemli
konusunu oluşturmaktadır. Bu nedenle çocukların mümkün olabilecek en erken yaşta başarılı
olabilecekleri branşa yönlendirmek önemli bir unsurdur (Tutkun, 2002). Bütün spor branşlarındaki
önemli gelişmeler, atletlerin temel ve spesifik antropometrik ve kinesyolojik karakterlerin
değerlendirilmesinin bir ürünüdür (Heimer ve ark., 1988; Aktaran: Ayan ve Mülazımoğlu, 2009).
Vücut ölçüsü, fizik ve vücut kompozisyonu fiziksel performansı etkileyen önemli faktörlerdir (Maud ve
Foster,
2006; Aktaran: Ayan ve Mülazımoğlu, 2009). İnsan gücünün sınırlarını zorlayan birçok bilim
dalından yararlanan sporda, başarıyı getiren en önemli faktörlerden biri o branş için gerekli olan
kuvvet, dayanıklılık, sürat gibi temel motorik özelliklerdir. (Akçakaya, İ., 2009) Bu nedenle sporda
yetenek seçimi ve spora yönlendirmede önemli faktörlerden olan fiziksel özelliklerin ve performansın
incelenmesi önem arz etmektedir.
Bu çalışmanın amacı, 16 – 18 yaş grubu Çanakkale ilindeki spor okullarında yüzme ve
voleybol branşlarıyla ilgilenen sporcuların motorik özelliklerin karşılaştırılmasını incelemektir.
YÖNTEM
Araştırma Grubu
Bu araştırma Çan Anadolu Lisesi, Çanakkale Ali Haydar Önder Anadolu Lisesi ve Çanakkale
Işık Spor Kulübü 16-18 yaş aralığındaki 12 erkek 12 kadın voleybol ve 12 erkek 12 kadın yüzme
branşıyla ilgilenen toplamda 48 gönüllü sporcudan oluşmuştur. Ölçümler Çan Kapalı Spor Salonu ve
Anafartalar Kapalı Spor Salonunda yapılmıştır. Sporculara uygulamaların içeriği, süresi ve amacı
hakkında bilgi verilmiştir.
Veri Toplanması
Çalışmada yer alacak sporculara, araştırmanın amacı ve önemiyle ilgili açıklama yapıldıktan
sonra test protokolleri ve testlere girmeden önce yapılması gerekenler hakkında bilgi verilmiştir.
Ölçümler aşağıda belirtildiği şekilde yapılmıştır.
Boy Ölçümü
Boy uzunluğu ölçümü, hassaslığı 0,1 cm olan Seca boy ölçer ile yapılmıştır. Denek
ayakları çıplak ya da kalınlığı göz ardı edilebilecek bir çorap giymiş olabilir. Ölçüm1 mm’ye kadar
not edilir. (Özer, K., 2009)
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Şekil.1: SECA 213 Boy Ölçüm Çubuğu
Vücut Ağırlığı ve Yağ Yüzdesi Ölçümü
Vücut ağırlığı ve yağ yüzdesi ölçümü TBF-300A Tanita ile yapılmıştır. Denekler şort, tişört
ve çıplak ayakla dijital göstergeli baskül üzerine çıkar ve sabit olarak bekler. Deneğin vücut ağırlığı
dijital ekrandan alınarak kg olarak kaydedilir.

Şekil.2: TBF-300A Tanita
Otur ve Uzan (Esneklik) Testi
Ölçümler otur ve uzan sehpası ile yapılmıştır. Yerde oturuş pozisyonunda bacaklar tam gergin
olarak ayak tabanları otur ve uzan sehpasına yerleştirilir. Bacaklar bükülmeksizin sehpa üzerinde iki el
üst üstte gelecek şekilde ileriye doğru uzanılır ve son noktada 2 saniye bekleme yapılarak puan cm
cinsinden okunarak kaydedilir. (Özer, K., 2009). İki tekrar yapıldı ve en iyi derece kaydedildi.

Şekil.3 Otur-Eriş Sehpası
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Durarak Çift Bacak Öne Sıçrama Testi
Durarak çift bacak öne sıçrama testi, özel olarak hazırlanmış halı metre ile ölçülmüştür.
Denek yere serilmiş halı metrenin üzerindeki sıfır noktasında ayaklar omuz genişliğinde açık ve ayak
parmak uçları sıfır çizgisinin gerisinde olacak şekilde durur. Deneğe, iki ayak üzerine ayaklar omuz
genişliğinde açık olarak ve geriye düşmeden sıçrama yapması söylenir. Denek, dizlerini bükerek
kolların ikisini de geriye doğru sallar. Bu pozisyonda bacakları iterek, kolları da öne doğru savurarak
mümkün olduğu kadar uzağa sıçrama yapar. Ölçüm sonucu cm olarak kaydedilir. Test iki defa yapıldı
ve en iyi derece kaydedildi.
30m Sürat Testi
Amaç süratin belirlenmesidir. Denekler, 30 m belirlenmiş alanda yüksek çıkış ile maksimal
hız ile 30 m koşar. Koşulan süre sn cinsinden SCAN marka fotosel ile kaydedilmiştir. Denekler teste
başlamadan önce 10-15 dk. ısınmışlardır. Teste denek, başlangıç fotoselinin bir metre gerisinde
bulunan başlangıç çizgisinden istediği zaman başlamıştır. (Saygın, Ö. ve ark. 2005).

Şekil.4: 30 Metre Sürat Koşusu
Altıgen (Koordinasyon) Testi
Altıgen koordinasyon testi dijital el kronometresi ile yapılmıştır. Başlangıç pozisyonunda
deneğin yüzü A çizgisine dönüktür. Her zaman deneğin yüzü A çizgisine dönük olacaktır.
Kronometre, deneğin B çizgisinin dışına sıçramasıyla başlatılır. B çizgisi dışından tekrar merkeze
geri döner, sonra C ve merkeze dönüş, D ve merkeze dönüş şeklinde devam edilir. Denek A çizgisini
de tamamladığında
1. Tur biter ve bu şekilde 3 tur tamamlanır. 3 tur sonucu elde edilen derece kaydedilir ve
dinlenme sonrası test tekrarlanır. İki deneme sonrası en iyi derece skor olarak not edilir.
Flamingo Denge Testi
Flamingo denge testi 50 cm uzunluğunda, 4 cm yüksekliğinde ve 3 cm genişliğinde
plastik materyal üzerinde yapılmıştır. Denek baskın olan ayağı ile materyalin üzerine çıkar ve boşta
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kalan ayağını yukarı doğru bükerek tutar. Denek, yardımcıdan destek alarak dengesini sağlar ve elini
çektiği an saniye başlar. Dengenin bozulması durumunda saniye durdurulur. İki deneme sonrası en iyi
derece skor olarak not edilir.
Mekik Koşusu
Test 20 m’lik bir parkurun giderek artan hızda gidiş-dönüşlü olarak koşulmasından ibarettir.
Hem yetişkinler hem de çocuklar için uygun bir testtir. Test edilen kişi mümkün olan en yüksek sayıda
20 m’lik parkuru gidiş-dönüşlü olarak koşar. Koşu hızı bir kasetten (veya bilgisayar programlı özel bir
cihazın) gelen ses sinyalleri ile düzenlenir. Teste giren kişinin her sinyalde 20 m çizgisinde olması
istenir. 20 metrelik parkurun her iki tarafında bir metre içeride kritik çizgi vardır. Denek birbirini takip
eden iki sinyalde kritik çizgiyi yakalayamadığında test sonlandırılır ve o ana kadar yaptığı 20 m koşu
sayısı (mekik) kayıt edilir.

Şekil.5: Mekik Koşusu
Dikey Sıçrama Testi
Dikey sıçrama çalışması dikey bir yönde çabuk bir şekilde zıplayabilme yeteneğini ölçer.
Dikey sıçrama testi; duvara asılı platform önünde öğrenci çift ayakla mümkün olduğu kadar en
yükseğe sıçramaya çalışır. Çalışmaya katılanlara test iki defa tekrar edilerek en iyi sonuç
kaydedilmiştir.
Verilerin Analizi
Araştırmada elde edilen veriler Microsoft Excel 2016 programında kaydedilmiştir ve bu
veriler SPSS 20.0 programı kullanılarak analizleri yapılmıştır. Normal dağılım göstermeyen verilere
Mann-Whitney U Testi, normal dağılım gösteren verilere T Testi uygulanmıştır. Anlamlılık düzeyi
p<0,05 olarak alınmıştır. Veriler aritmetik ortalaması ve standart sapma değerleriyle birlikte
verilmiştir.
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BULGULAR
Tablo 1. Uygulamaya katılan voleybolcu ve yüzücülerin ortalama ve standart sapma değerleri
Motorik Özellikler

Branş

N

Ortalama

Standart Sapma

Esneklik (cm)

Voleybol
Yüzme

24
24

8,83
9,29

6,59
5,93

Dikey Sıçrama (cm)

Voleybol
Yüzme

24
24

5,84
5,93

1,18
0,99

Durarak Uzun Atlama (cm)

Voleybol
Yüzme

24
24

2,62
2,54

0,28
0,28

Denge (sn)

Voleybol
Yüzme

24
24

2,27
2,33

0,18
0,17

Koordinasyon (sn)

Voleybol
Yüzme

24
24

11
12,36

1,94
1,74

Dayanıklılık

Voleybol
Yüzme

24
24

56,16
57,70

13,70
15,74

Sürat (sn)

Voleybol
Yüzme

24
24

6,51
6,62

3,65
3,99

16-18 yaş grubu 24 erkek ve bayan voleybolcu, 24 erkek ve bayan yüzücü katılmıştır.
Araştırmaya katılan sporculardan voleybolcuların esneklik ortalaması 8,83±6,59cm, yüzücülerin
esneklik ortalamaları 9,29±5,93cm, voleybolcuların dikey sıçrama ortalaması 5,84±1,18cm,
yüzücülerin dikey sıçrama ortalaması 5,93±0,99cm, voleybolcuların durarak uzun atlama ortalaması
2,62±0,28cm, yüzücülerin

durarak

uzun

atlama

ortalaması

2,54±0,28cm,

voleybolcuların

denge ortalaması
2,27±0,18sn, yüzücülerin denge ortalaması 2,33±0,17sn, voleybolcuların koordinasyon
ortalaması
11±1,94sn, yüzücülerin koordinasyon ortalaması 12,36±1,74sn, voleybolcuların sürat
ortalaması
6,51±3,65sn,

yüzücülerin sürat ortalaması

6,62±3,99sn,

voleybolcuların dayanıklılık

ortalaması
56,16±15,74, yüzücülerin dayanıklılık ortalaması 57,70±15,74 olarak bulunmuştur.
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Tablo 2. Voleybolcular ve Yüzücüler Arasında Esneklik, Sürat, Dikey Sıçrama, Durarak Uzun
Atlama, Koordinasyon ve Dayanıklılık Özelliklerinin Anlamlılık Düzeyleri
Motorik Özellikler

F

t

P

Esneklik
Sürat

0,19
2,83

-0,25
-0,26

0,80
0,79

Dikey Sıçrama
Durarak Uzun Atlama

0,005
0,73

0,94
-1,05

0,34
0,29

Koordinasyon

0,26

-2,53

0,01

Dayanıklılık

0,83

-0,36

0,71

(p<0,05).

Voleybolcuların

ve

yüzücülerin

esneklik,

sürat,

dikey

sıçrama,

durarak

uzun

atlama, koordinasyon ve dayanıklılık özellikleri arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. (p>0,05)
Voleybolcuların ve yüzücülerin koordinasyon özellikleri arasında anlamlı bir fark
bulunmuştur
Tablo 3. Denge özelliğinin anlamlılık düzeyi
Denge
Mann-Whitney U

281,5

Z
P

-0,13
0,893

Voleybolcuların ve yüzücülerin denge özelliklerinin arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. (p>0,05).

TARTIŞMA VE SONUÇ
Çalışmaya 16-18 yaş grubu 24 (12 kız – 12 erkek) voleybolcu ve 24 (12 erkek- 12 kız) yüzücü
katılmıştır. Araştırmaya katılan voleybolcuların esneklik ortalaması 8,83±6,59cm, yüzücülerin
esneklik ortalamaları 9,29±5,93cm, bulunmuştur. Literatür tarandığında Parlak (2009) yaptığı
çalışmada, bayan yıldız basketbol takımı sporcularının otur ve eriş testinde esneklik ortalamalarını 23
± 6,7 cm, olarak bulunmuştur.

Voleybolcuların durarak uzun atlama ortalaması 2,62±0,28m,

yüzücülerin durarak uzun atlama ortalaması 2,54±0,28m, Atlı (2009) yaptığı çalışmada, 14 – 16
yaşları arasındaki erkek basketbolcu, futbolcu ve sedanterlerin bazı fiziksel, fizyolojik ve
antropometrik özelliklerinin karşılaştırılmasında durarak uzun atlama testinde basketbolcuların 2,50
± 0,17 m, futbolcuların 2,25 ± 0,06 m, sedanterlerin 2,17 ± 0,12 m olarak bulunmuştur.
Voleybolcuların denge ortalaması 2,27±0,18sn, yüzücülerin denge ortalaması 2,33±0,17sn,
voleybolcuların

koordinasyon

ortalaması

11±1,94sn,

yüzücülerin

koordinasyon

ortalaması

12,36±1,74sn, Voleybolcuların sürat ortalaması 6,51±3,65sn, yüzücülerin sürat ortalaması
6,62±3,99sn, Koç ve Aslan (2010) yaptıkları çalışmada, erkek hentbol ve voleybol sporcularının
seçilmiş fiziksel ve motorik özelliklerinin karşılaştırılmasında 30 m. süratleri hentbolcularda 4.65 ±
0.48 sn. voleybolcularda 4.95 ± 0.68 sn. olarak bulunmuştur. Sevinç (2008), 10 –14 yaş gurubu
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çocuklara uygulanan futbol beceri antrenmanının temel motorik özelliklere ve antropometrik
parametrelere olan etkisinin araştırılmasında 30 m. sürat testinde 5.18 ± 0.55 sn. olarak bulunmuştur.
Diğer bir çalışmada yıldız erkek milli ve amatör badmintoncuların bazı fiziksel, fizyolojik ve
antropometrik parametrelerinin karşılaştırılmasında 30 m. sürat testinde milli badmintoncuların 5.14 ±
0.16 sn. amatör badmintoncuların 6.15 ± 0.49 sn. olarak bulunmuştur (Kafkas ve ark., 2009)
Çalışmamızda voleybolcuların dayanıklılık ortalaması 56,16±13,70, yüzücülerin dayanıklılık
ortalaması 57,70±15,74 olarak bulunmuştur.

Harmandar ve ark. (2007), yapmış oldukları

çalışmada erkek öğrencilerin mekik koşusu testi ortalamalarını ise 27,1±4,8 olarak bulmuşlardır.
Ayan ve Mülazımoğlu. (2009), yapmış oldukları çalışmada 8-10 yaş grubu erkek öğrencilerin mekik
koşusu testi ortalamalarını 25,11±10,99 olarak bulmuşlardır.
Çalışmaya katılan voleybol ve yüzme branşı sporcuları arasında esneklik, sürat, dayanıklılık,
dikey sıçrama, denge ve durarak uzun atlama motorik özellikleri arasında anlamlı bir fark
bulunmamış (p>0,05), koordinasyon özellikleri açısından anlamlı bir fark bulunmuştur (p<0,05).
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ÖZET
Bu çalışmanın amacı Sakarya Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümünde okuyan öğrencilerin
rekreatif tercihleri ile yaşam doyumları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Veri toplama aracı olarak Diener,
Emmons, Larsen ve Griffin (1985) tarafından geliştirilen ve Dağlı ve Baysal (2016) ‘ın Türkçeye uyarladığı
Yaşam Doyumu ölçeği (YDO) kullanılmıştır. Ölçek tek faktörlü bir yapı altında toplam 5 maddeden
oluşmaktadır. Rekreatif tercihler anket formu ise literatürdeki benzer çalışmalarda kullanılan anketlerin yeniden
gözden geçirilmesiyle oluşturulmuştur (Mansuroğlu, 2002; Müderrisoğlu ve Uzun, 2004; Çolakoğlu, 2005; Balcı
ve İlhan, 2006; Yang, 2003). Araştırmanın örneklemi Sakarya Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümünde
okuyan öğrencilerden tesadüfî örnekleme yöntemiyle seçilmiş 57 erkek, 43kadın olmak üzere toplam 100
öğrenci oluşturmaktadır. Verilerin dağılımını incelemek amacıyla önce Shapiro-Wilk analizi ardından ise
Çarpıklık-Basıklık değerleri kontrol edilmiştir ve verilerin normal dağılım gösterdiği tespit edilmiştir (p<,05).
Öğrencilerin cinsiyet ile Yaşam Doyumları arasında yapılan T testi sonucunda anlamlı bir fark bulunamamıştır
(t98=-1,865, p<0,065). Bu öğrencilerin genel Yaşam Doyumu puanları incelendiğinde çok iyi düzeyde yaşam
doyumu puanına sahip olmadıkları görülmektedir (Y.D.puanı= 16.04). Öğrencilerin tercih ettikleri Rekreatif
faaliyetler incelendiğinde “Müzik Dinlerim” ifadesi diğer ifadelere göre daha fazla tercih edilmiştir (Ort: 4,46).
Bir diğer sonuç ise değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla Pearson Korelâsyonu kullanılmıştır.
Yapılan analiz sonucunda Rekreatif tercihler ile Yaşam Doyumu arasında 2 ifadede anlamlı fakat düşük ilişki
tespit edilmiştir (Raket Sporları-Yaşam Doyumu, r= 0.282, p= 0,008, p<0,05; Kayak-Yaşam Doyumu r= 0.282,
p=0,004, p<0,05 ).
Anahtar Kelimeler: Rekreatif Tercihler, Yaşam Doyumu, Üniversite Öğrencileri
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GİRİŞ
İnsanlar, hayatlarını idame ettirebilmeleri için farklı sektörlerde çalışmakta ve arta kalan
zamanlarda doğal fizyolojik ihtiyaçlarını (yeme- içme, uyuma) karşılamaktadırlar. Ancak söz konusu
durumların dışında da insanlar hayatlarını daha anlamlı kılmak için boş zamanlarını hoşça vakitler
geçirerek değerlendirmek isterler. İşte tam bu nokta rekreasyon yani boş zaman kullanımı devreye
girmektedir. Devletin önemli bir kurumu olan Türk Dil Kurumu Boş zaman kavramını “İnsanların boş
zamanlarında, eğlence ve spor amacıyla gönüllü olarak dâhil oldukları etkinlikler”,olduğunu ve bunun
yanında “Bir bölgeyi insanların eğlenme veya dinlenmesi amacıyla kullanabilecekleri bir duruma
getirmek” gibi, iki farklı şekilde tanımlamıştır (Türk dil Kurumu, 2012). Nitekim sanayi devriminden
sonra insan gücünün yerini makinelerin alması, insanların iş hayatlarını kolaylaştırarak boş
zamanlarının artmasına vesile olmuştur. Boş zamanlarının artması insanların eğlence anlayışını
değiştirmiş ve rekreatif etkinliklere olan katılımları da artacağı (Huang, 2000; Norman, 1999; Kraus,
2000) belirtilmiştir.
Gün geçtikçe rekreasyon kavramının önemi artmış ve rekreasyonun insan mekanizmasında
yenilenmenin ve eğlenmenin hedeflendiği etkinlikler bütünü olarak ele alınmış (Karaküçük, 2008;
Cordes, 2013), fakat rekreasyon algısı kişiden kişiye değişiklik gösterebileceği de (Karaküçük ve
Akgül, 2016) ifade edilmiştir. Öte yandan spor, rekreasyonun en kapsamlı ve ilgi çekici alanlarından
birini oluştururken, rekreatif gereksinimlerin karşılanmasına yönelik önemli bir hareket alanı
sağlamakta, rekreasyon ise sporun toplumda yaygınlaşması konusunda önemli bir görev icra
etmektedir (Karaküçük, 2008). Dolayısıyla spor ve rekreasyon birbirini destekleyen iki önemli olgu
olarak değerlendirmek mümkündür. Bu bağlamda rekreatif amaçla yapılan sporun etkilerinden söz
etme ihtiyacı oluşabilmektedir. Dolayısıyla rekreatif amaçlı yapılan sportif etkinliklerin sağlığa olumlu
yönde etkileri olduğu ve hareketsiz bir yaşam sürdüren insanlara düşük veya orta şiddette fiziksel
aktivite yapmaları onların sağlık risklerini en aza düşüreceği Kesaniemi vd., (2001); Lee ve Skerrett,
(2001) araştırmalarında bunu belirtmişlerdir.
Sağcan (1986)’ın da bu konuda yapmış olduğu bir çalışmasında sağlığın, sadece bir hastalığın
bulunmayışı değil, bedensel, zihinsel ve sosyal olarak tam iyilik hali olduğunu söylemiş, ayrıca
insanların uzun ve sağlıklı yaşama istekleri, onları hem fiziksel hem de mental olarak rahatlamalarına
fırsat tanıyan rekreasyon faaliyetlerine yöneltmekte olduğunu bildirmiştir. Bu bağlamda çeşitli
araştırmalar, düzenli Fiziksel aktivitenin, psikolojik sağlığı, depresyona karşı durabilme (North ve
ark., 1990) ve duygusal iyi olma halini koruduğunu göstermiştir (Steptoe ve Butler, 1996). Bunun
yanı sıra iyi olma hali bireylerin yaşamlarından aldıkları doyumla doğru orantılı olabilmekte, bu
doğrultuda yaşam doyumu öznel bir kavram olmakla beraber bireyin kendi yaşamıyla ilişkili sahip
olduğu tüm algı ve yargıları olarak tanımlanabilmektedir (Diener ve ark., 1985). Bireyin yaşamına
ilişkin kavradıkları ve değerlendirmelerini temel alan yaşam doyumu kavramı önemli olduğu
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kesimlerden biride üniversite öğrencileridir. Üniversite öğrencilik yılları bireylerin çalışma hayatlarına
hazırlandıkları, çeşitli sorumluluklar aldıkları ve yaşamlarına ilişkin değerleri daha fazla deneme
yanılma şansına sahip oldukları bir dönemdir. Diener, 2000 yılında öğrenciler üzerinde
gerçekleştirdiği bir çalışmada, üniversite öğrencilerinin Yaşam Doyumuna ve mutluluğa paradan fazla
değer verdiğini tespit etmiştir. Bu yönde yapılan farklı çalışmalardan bir diğerinde ise Yaşam Doyumu
yüksek olan üniversite öğrencilerinin fazla sorumluluk aldıkları ve sosyal hayatlarına ilişkin
doyumlarının daha fazla olduğunu göstermekte ayrıca bunların daha az stres (Bailey ve Miller, 1998)
ve daha az duygusal yalnızlık (Çeçen, 2007) tecrübe ettikleri görülmüştür. Bir diğer araştırmada da
yaşam doyumu ile benlik saygısı üniversite öğrencilerinde olumlu bir ilişkiye sahip olduğu
belirtilmektedir (Yetim, 2003). Buda gösteriyor ki kişilerin psikolojik ve fizyolojik iyi olma halleri
onların yaşamdan alacakları doyumu arttırmakta bu nedenle yapılacak rekreatif katılım bu iyi olma
halini desteklemektedir. Bu sonucu destekler niteliğinde Adams ve diğ. (2011), Simone ve Haas
(2013) ve daha birçok araştırmacının yapmış oldukları çalışmalarda rekreatif etkinliklere katılımın,
yaşam doyumuyla olumlu yönde ilişkili olduğunu göstermiştir. Bu doğrultuda yapılan bu çalışmanın
temel amacı Sakarya üniversitesi turizm bölümü öğrencilerinin rekreatif tercihleri ile yaşam doyumları
arasındaki ilişkiyi incelemektir.
ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ
Araştırmada veri toplamak için anket tekniğinden faydalanılmıştır. Veri toplama aracı olarak
Diener, Emmons, Larsen ve Griffin (1985) tarafından geliştirilen ve Dağlı ve Baysal (2016) ‘ın
Türkçeye uyarladığı Yaşam Doyumu ölçeği (YDO) kullanılmıştır. Ölçek tek faktörlü bir yapı altında
toplam 5 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin Chronbach Alpha iç tutarlık kat sayısı ,782 olarak ortaya
çıkmıştır. Yapılan faktör analizi sonuçları, orijinal ölçek ile Türkçeye uyarlanmış ölçekte olduğu gibi
tek faktörlü bir yapı ortaya çıkmış ve orijinal ölçekteki gibi 5 madde den oluştuğu saptanmıştır.
Rekreatif tercihler anketi ise literatürdeki benzer çalışmalarda kullanılan anketlerin yeniden gözden
geçirilmesiyle oluşturulmuştur (Mansuroğlu, 2002; Müderrisoğlu ve Uzun, 2004; Çolakoğlu, 2005;
Balcı ve İlhan, 2006; Güngörmüş ve diğ., 2009). Araştırmanın evren ve örneklemi Sakarya
Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümünde okuyan öğrencilerden tesadüfî örnekleme yöntemiyle
seçilmiş 57 erkek, 43 kadın olmak üzere toplam 100 öğrenci oluşturmaktadır. Anket formunda yer
alan sorular öğrencilerin demografik özellikleri, serbest zaman tercihlerini, bu tercihlere katılma
düzeylerini ve yaşamlarına ilişkin doyum düzeylerini değerlendirme kapsamında hazırlanmıştır.
Araştırmanın kısıtlılığı olarak, ulaşılan öğrenci sayısı, öğrencilerin bu tür çalışmalara olan
ilgisizliğinden kaynaklandığı düşünülmektedir.
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BULGULAR
Araştırmanın bu kısmında araştırmanın amacına yönelik elde edilen veriler incelenecektir. Bu
bakımdan elde edilen veriler T testi ve Korelâsyon testi ile analiz edilmiştir. Araştırmada yer alan
değişkenlerde yüzdelik ve frekans değerleri incelenmiştir. Araştırmada kullanılan ölçeklerin iç
tutarlılıklarının tespiti için ise Chronbach Alpha değerleri analize tabi tutulmuştur.
Tablo: 1. Yaşam Doyumu Ölçeğinin Chronbach Alpha Analiz Tablosu
Yaşam Doyumu

Cronbach's Alpha

Standardize Edilmiş Cronbach Alpha Değeri

N

,782

,789

5

Elde edilen anket sonuçlarına göre yapılan Cronbach Alpha analizinde Yaşam Doyumu ölçeği
incelenmiş, bu inceleme sonucunda yüksek bir iç tutarlılık kat sayısı elde edilmiştir. Bu oranlar
anketlerin iç tutarlılık katsayılarının yüksek olduğu ve çalışmanın amacına yönelik ideal birer ölçek
olarak kullanılabileceğini göstermektedir.
Tablo: 2. Katılımcılara Yönelik Bazı Demografik Özellikler
Cinsiyet

Kadın

f

43

Toplam

43

Cinsiyet

f

Erkek

Toplam

57

57

%

43

100
%

57

100

Yaş

f

18
19
20
21
22
23

2
14
14
9
3
1

Toplam

%

43

4,7
32,6
32,6
20,9
7,0
2,3

Medeni
Durum

f

Evli

0

%
0

Bekâr

43

0

100

Toplam

43

100

%

Medeni
Durum

f

Yaş

f

19

10

17,5

20

17

29,8

21
22
23
24
26
Toplam

16
7
1
5
1
57

28,1
12,3
1,8
8,8
1,8
100

Evli

0

%

Gelir

f

500tl ve Altı

19

%
44,2

500-1000 TL

13

30,2

1000-1500 TL

4

9,3

1500 TL ve Üstü

7

16,3

Toplam

43

100

Gelir

f

500 TL ve Altı

17

29,8

500-1000 TL

30

52,6

1000-1500 TL

6

10,5

1500 TL ve Üstü

4

7,0

Toplam

57

100

%

0

Bekâr

57

0

Toplam

57

100

Araştırmaya katılan bireylerin Cinsiyet, Yaş Gelir ve Medeni durumları tablo 2 de verilmiştir.
Bu bağlamda cinsiyet durumuna bakıldığında erkek (%57) sayısı kadın (%43) sayısından fazla olduğu
ortaya çıkmaktadır. Yaş gruplarına bakıldığında kadınlarda yaş aralığı yoğun olarak 19-20 yaş (28
kişi, %65,2) olduğu görülmekte. Bunun yanı sıra 18 yaş aralığında 2 kişi (%4,7), 21 yaş aralığında 9
(%20,9), 22 yaş aralığında 3 (%7), 23 aralığında da 1 (%2,3) kişi olduğu tespit edilmiştir. Erkeklerde
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ise bu aralık 19-21 (%75,4) yaş civarındadır. Ayrıca 22 yaş aralığında 7 (%12,3) kişi, 23 yaş aralığında
1 (%1,8) kişi, 24 yaş aralığında 5 (%8,8) kişi ve 26 yaş aralığında da 1 (%1,8) kişi olduğu
görülmüştür. Öğrencilerin Medeni durumları incelendiğinde tamamının (Kadın 43 kişi, %43; Erkek 57
kişi; %57) bekâr olduğu tespit edilmiştir. Gelir değişkenine bakıldığında kadın katılımcıların
çoğunluğunun 500-1000 TL (32 kişi, %74,4) arasında gelire sahip oldukları görülmektedir. Bunun
yanı sıra 1000-1500 TL üstünde gelire sahip olan 4 (%9,3) kişi, 1500 TL ve üstü gelire sahip olan ise 7
(%16,3) kişi olduğu tespit edilmiştir. Erkekler de ise bu oran 500-1000 TL (47 kişi,

%82,4)

arasındadır. Bununla birlikte 1000-1500 TL arasında 6 (%10,5) kişi ve 1500 TL ve üstü gelire sahip
olan 4 (%7,0) kişi bulunmaktadır.
Tablo: 3. Öğrencilerin Rekreatif Tercih Ortalamaları
Kitap, Gazete, Dergi okurum.
Müzik dinlerim.
Enstrüman çalarım.
Sinema, tiyatro v.b. sosyal-kültürel faaliyetlere katılırım.
Ailem ve çocuklarımla ilgilenirim
Pikniğe giderim
Gezerim, alışveriş yaparım
Kahvehane veya kafeteryaya giderim
Yürüyüş/Koşma
Futbol
Yüzme
Raket sporları
Açık alanlarda koşular
Voleybol
Basketbol
Cimnastik, aerobik (step)
Bisiklet
Halk Oyunları/Danslar
Uzak doğu sporları
Vücut geliştirme
Kayak
Bowling
Toplam

N
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Ort.
3,32
4,46
1,60
3,34
3,26
2,63
3,73
3,68
3,45
2,30
2,32
1,66
2,56
2,01
1,86
1,45
2,72
1,81
1,45
2,34
1,46
2,40

SS
1,081
,673
1,198
1,037
1,368
1,051
1,014
1,127
1,167
1,474
1,230
1,103
1,402
1,159
1,137
,869
1,207
1,220
1,029
1,465
,869
1,137

Öğrencilerin tercih ettikleri rekreatif etkinliklere bakıldığında “Sıklıkla” tercih ettikleri
etkinlik “Müzik Dinlerim” (Ort:4,46) olmuştur. Bunun yanı sıra “Bazen” yaptıkları etkinlikler “Kitap,
Gazete, Dergi okurum” (Ort:3,32), “Sinema, tiyatro v.b. sosyal-kültürel faaliyetlere katılırım”
(Ort:3,34), “Ailem ve çocuklarımla ilgilenirim” (Ort:3,26), “Gezerim, alışveriş yaparım” (Ort:3,73),
“Kahvehane veya kafeteryaya giderim” (Ort:3,68) ve “Yürüyüş/Koşma” (Ort:3,45) olmuştur. Nadiren
Yaptıkları etkinliklerde “Pikniğe giderim” (Ort:2,63), “Futbol” (Ort:2,30), “Yüzme” (Ort:2,32), “Açık
alanlarda koşular” (Ort:2,56), “Voleybol” (Ort:2,01), “Bisiklet” (Ort:2,72), “Vücut geliştirme”
(Ort:2,43) ve “Bowling” (Ort:2,40) olmuştur. Hiçbir zaman yapmadıkları etkinlikler ise “Enstrüman

953

X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Nevşehir / 2018

çalarım” (Ort:1,60), “Raket sporları” (Ort:1,66), “Basketbol” (Ort:1,86), “Cimnastik, aerobik (step)”
(Ort:1,45), “Halk Oyunları/Danslar” (Ort:1,81), “Uzak doğu sporları” (Ort:1,45), “Kayak” (Ort:1,46)
olmuştur.
Tablo: 4. Normallik Testi Tablosu Kolmogorov-Smirnov-Shapiro-Wilk

Rekreatif Tercihler
Yaşam Doyumu

Kolmogorov-Smirnova
SS
DF
Sig.
,096
100
,024
,064
100
,200*

Shapiro-Wilk
SS
DF
,950
100
,985
100

Sig.
,001
,342

Shapiro-Wilk testinin sonucuna göre Rekreatif Tercihlerin veriler normal dağılmamaktadır
(p<0,05). Yaşam Doyumu verileri ise Normal Dağılmaktadır (p>0,05).
Tablo: 5. Normallik Testi Tablosu Çarpıklık-Basıklık Değerleri
SS
,241

İstatistik

Rekreatif Tercihler

Çarpıklık
DF
100

SS
,478

İstatistik

,890

Basıklık
DF
100

Yaşam Doyumu

100

,241

-,191

100

-,362

-,478

1,499

Yaşam Doyumu ve Rekreatif Tercihlerin Çarpıklık ve Basıklık değerleri incelendiğinde -2 ile
+2 arasında değer aldığından dolayı veriler normal dağılmaktadır. Bir veri grubunun normalliğini test
etmek için Tablo:5 ile tablo:6 analiz sonuçları incelendiğinde yapılan Literatür taramasındaki sonuçlar
ışığında en geçerli analizin Çarpıklık-Basıklık değerleri olduğu anlaşılmaktadır. Bu doğrultuda
Çarpıklık-Basıklık değer aralığını tespit etmek için yapılan literatürde farklı sonuçlar elde edilmiştir.
En çok kabul gören Çarpıklık-Basıklık değer aralığı -2 +2 olarak kabul edilmektedir (Brown, S., 2011;
Tabachnick ve Fidell, 2013) Buradan hareketle bu çalışmadaki verilerin incelenmesi için en doğru
normallik testinin Çarpıklık-Basıklık değerlerine bakılarak yapılacağı kararına varılmıştır.
Tablo: 6. Öğrencilerin Cinsiyeti ve Yaşam Doyumları Arasındaki T Testi Tablosu
Gruplar

N

Ort

SS

T

SD

P

Kadın

43

16,91

3,64

1,87

98

0,065

Erkek

57

15,39

4,31

Erkek ve Kadın öğrencilerin yaşam doyumu düzeylerinin karşılaştırılması için yapılan t testi
analizinde erkek ve kadın öğrencilerin yaşam doyumları arasında fark bulunamamıştır (t98= 1,865,
p<0,065). Buna göre Erkek öğrencilerin yaşam doyumu düzeyleri (Ort.:16,91, SS.: 3,64) ile kadın
öğrencilerin yaşam doyumu düzeyleri (Ort.: 15,39, SS.:4,31) arasında anlamlı bir fark yoktur. Yani
öğrencilerin yaşam doyumlarının cinsiyete göre farklılık göstermediği söylenebilir.
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Tablo: 7. Rekreatif Tercihler ile Yaşam Doyumu Pearson Korelâsyon Tablosu
Yaşam Doyumu
,263**
,008
,282**
,004

Raket sporları
Kayak
* Korelâsyon 0.05 düzeyinde

** Korelâsyon 0.01 düzeyinde

Tablo 7’de görüldüğü gibi araştırmaya katılan öğrencilerin raket sporları değerleriyle ile
Yaşam Doyumları arasında r= .263, p<.001 düşük düzeyde ve ,008 değerinde (p<0,05) istatistiksel
olarak anlamlı bir ilişki vardır. Kayak değerleri ile Yaşam Doyumları arasında r= .282, p<.001 düşük
düzeyde ve ,004 değerinde (p<0,05) istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır.
Tablo: 8. Yaşam Doyumu İfadelerinin Puan Dağılım Tablosu
1. İfade

N
1

Toplam Puan
5

2. İfade

8

6-10

3. İfade

35

11-15

4. İfade

42

16-20

5. İfade

14

21-25

Toplam

100

16.04

Öğrencilerin cevaplandırdıkları genel Yaşam Doyumu ifadelerinin toplam puanı 16.04’tür. Bu
rakam genel Yaşam Doyumu puan skalasında 4. sıraya denk gelmektedir. Buda araştırmaya katılan
100 öğrencinin genel Yaşam Doyumlarının iyi düzeyde olduğunu ortaya koymaktadır.
TARTIŞMA SONUÇ
Sakarya Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencileri üzerinde yapılan bu araştırmada 43 kadın
(%43) ve 57(%57) erkek öğrenci çalışmanın örneklemini oluşturmaktadır. Ulaşılan öğrencilerin
cinsiyetleri ile yaşam doyumları arasında bir farkın olup olmadığını tespit etmek için T testi
uygulanmış fakat çıkan sonuca göre cinsiyet ile yaşam doyumu arasında bir fark bulunmamıştır.
Öğrencilerin serbest zamanlarında ne tür rekreatif faaliyetlere katıldıklarını tespit etmek üzere
rekreatif tercihleri belirleme anketi uygulanmıştır. Elde edilen bu tercihler ile kişilerin yaşam
doyumları arasında bir ilişkinin olup olmadığını tespit etmek için Pearson Korelâsyon analiziyle
veriler incelemeye tabi tutulmuştur. Yapılan incelemede birçok rekreatif tercih bulunmasına rağmen
bunlar arasında istatistiksel açıdan yalnızca iki değişkenin (Raket Sporu ,008; Kayak ,004) yaşam
doyumuyla pozitif yönde anlamlı fakat düşük ilişkisi olduğu ortaya çıkmıştır. Çıkan bu sonucun
tartışmaya açık olduğu, neden yalnızca iki değişkenle ilişki tespit edildiği ulaşılan kişi sayısına,
örneklemin durumuna bağlı olduğu düşünülebilir.
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Yapılan literatür taramasında bazı araştırmacıların yapmış oldukları çalışmalarda insanların
serbest zamanlarını arttırmakla onların serbest zamanlarında yapmakta oldukları rekreatif etkinliklere
olan katılımlarını da arttırmak mümkün olabilir (Huang, 2000; Norman, 1999; Kraus, 2000)
yönündeki sonucuna göre ilgili çalışmamızın örneklemini oluşturan Sakarya Üniversitesi Turizm
öğrencilerinin serbest zamanlarının miktarı, ders programının yoğunluğu gibi durumlarında çalışmanın
sonucuna etki etmesi söz konusu olabilir. Düşünülen bu etkenlerin öğrencilerin serbest zamanlarında
rekreatif tercihlerini olumsuz etkilemekte onları daha çok pasif tercihlerden olan “Müzik Dinlemek”
gibi tercihlere sürüklediği varsayılabilir. Öğrencilerin genel yaşam doyumu puanları incelendiğinde
16.04 puana ulaştıkları ve bu puanın çok iyi düzeyde bir yaşam doyumunu ifade etmediği
görülmektedir.
Adams ve diğ. (2011), Simone ve Haas (2013)’ın çalışmalarında reatif etkinliklere katılımın,
yaşam doyumuyla olumlu yönde ilişkili olduğunu göstermiştir. Dolayısıyla öğrencilerin yaşam
doyumlarının arttırılması için rekreatif tercihlere yöneltmek anlamlı bir çıkarım olduğunu söylemek
mümkündür. Bunun yanında rekreatif tercihlerin sağlığı olumlu yönde etkilediği de araştırmalarla
ortaya koyulmuştur (Kesaniemi ve ark., 2001; Lee ve Skerrett, 2001; Bouchard, 2001; Sağcan, 1986;
North ve ark., 1990; Steptoe ve Butler, 1996).
Sonuç olarak araştırmada öğrencilerin yoğun bir biçimde “Müzik Dilerim” ifadesini tercih
etmiş olmaları bu öğrencilerin pasif bir yaşam benimsediklerini söylenebilir. Ayrıca bu araştırmanın
sonuçları literatürde ki benzer çalışmalarla pek örtüşmemesinin nedenleri arasında ulaşılan veri
sayısına bağlı olduğu, katılımcıların genel ilgi düzeyleri veya yaşam tarzları olabileceği
düşünülmektedir.
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ÖZET
Eğitim-öğretim sürecinin temel ögelerinden olan öğretmenlerin ve derslerin öğrenciler tarafından nasıl
algılandıkları, nasıl yorumladıkları ve bunun sonucunda dersi ve öğretmeni sevip sevmemeleri öğrencilerin
eğitim-öğretim sürecindeki motivasyon ve başarı durumlarını önemli derecede etkileyen bir durumdur. Özellikle
farklı gelişim alanlarına doğrudan hitap eden beden eğitimi ve spor dersi oyun döneminde bulunan öğrencilerin
oldukça isteyerek ve severek katıldıkları bir derstir. Ancak zaman zaman öğrencilerin derse katılma noktasında
birtakım sorunların yaşandığı bilinmektedir. Bu kapsamda öğrencilerin bu konudaki algılarının incelenmesi
eğitim-öğretim sürecinde yaşanan sorunların çözümüne ışık tutması açısından önemlidir.
Bu çalışmada araştırma modellerinden nitel araştırma modeli benimsenmiştir. Araştırma deseni olarak
metafor (mecazlar yoluyla veri toplama) deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Uşak İl Milli
Eğitim Müdürlüğüne bağlı olan Nihat Dülgeroğlu Ortaokulunda 2016-2017 eğitim öğretim döneminde öğrenim
gören 90 erkek, 70 kız öğrenci olmak üzere toplam 160 öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak
araştırmacılar tarafından geliştirilmiş olan form kullanılmıştır. Buna göre veri toplama formu “Beden eğitimi
öğretmenini …..’ya benzetiyorum çünkü…../Beden eğitimi ve spor dersini…..’ya benzetiyorum çünkü…..”
şeklinde hazırlanmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi yöntemine göre analiz edilmiştir. Verilerin analizinde
“kodlama” yoluna gidilerek, kodlardan anlamlı temalara ulaşılmıştır. Yapılan içerik analizi sonuçlarına göre elde
edilen kodlar benzer metaforlar ve farklılaşan metaforlar olarak tablolaştırılmıştır.
Sonuç olarak; araştırmada yer alan katılımcıların hem beden eğitimi öğretmeni hem de beden eğitimi
ve spor dersine yönelik algılarının özellikle duyuşsal imgelerler ve sosyal yaşamla pozitif yönde ilişkilendirilmiş
olması önemli bir durumdur. Ancak bununla birlikte olumsuz bazı metaforların da kullanılmış olması beden
eğitimi öğretmenlerinin eğitim sürecini daha verimli hale getirmeleri açısından dikkat edilmesi gereken önemli
bir sonuç olarak karşımıza çıkmaktadır.
Anahtar Kelimeler: beden eğitimi öğretmeni, beden eğitimi dersi, ortaokul öğrencileri,metafor

ABSTRACT
How the students perceive the teachers and the lessons, which are the basic elements of the teaching
process and how they interpret them and as a result whether they like the lesson and the teacher is a a situation
that affects significantly the motivation and success of the students in the teaching process. Physical education
and sports lesson, which directly addresses different development areas, is a lesson which students who are in the
the play period attend willingly and fondly. However, it is known that there are some problems at the point of
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participation of the students in lesson. In this context, it is important to examine the students' perceptions on this
issue in terms of shedding light on the problems experienced in the teaching process.
In this study, a qualitative research model from research models was adopted. A metaphor (data
collection via metaphors) pattern was used as a research design. The sample of study consists of 160 students (90
male and 70 female) studying at Nihat Dülgeroğlu Secondary School affiliated to Uşak Provincial Directorate of
National Education in 2016-2017 academic year. The form developed by the researchers was used as data
collection tool. Accordingly, the data collection form was prepared in the form of "I liken the physical education
teacher to ....... because ...... / I liken the physical education and sports lesson to ..... because .......". The data
obtained were analyzed according to the content analysis method. In the analysis of the data, "coding" methods
were carried out and significant themes were obtained from the codes. The codes obtained according to the
content analysis results were tabulated as similar metaphors and differentiating metaphors.
As a result, it is important that participants associated positively their attitudes towards physical
education teacher and physical education and sports lesson especially with affective images and social life.
However, the fact that some negative metaphors were used is an important result that should be taken into
consideration by physical education teachers to make the teaching process more efficient.
Keywords: physical education teacher, physical education lesson, secondary school students, metaphor

GİRİŞ
Eğitim-öğretim sürecinin temel ögelerinden olan öğretmenlerin ve derslerin öğrenciler
tarafından nasıl algılandıkları, nasıl yorumladıkları ve bunun sonucunda dersi ve öğretmeni sevip
sevmemeleri öğrencilerin eğitim-öğretim sürecindeki motivasyon ve başarı durumlarını önemli
derecede etkileyen bir durumdur. Özellikle farklı gelişim alanlarına doğrudan hitap eden beden
eğitimi ve spor dersi oyun döneminde bulunan öğrencilerin oldukça isteyerek ve severek katıldıkları
bir derstir. Ancak zaman zaman öğrencilerin derse katılma noktasında birtakım sorunların yaşandığı
bilinmektedir. Bu kapsamda öğrencilerin bu konudaki algılarının incelenmesi eğitim-öğretim
sürecinde yaşanan sorunların çözümüne ışık tutması açısından önemlidir.
Beden eğitimi ve spor öğrencilerin gelişim özelliklerini dikkate alarak sağlıklı, mutlu, iyi
ahlaklı, dengeli kişilik özelliklerine sahip bireyler yetiştirmeyi amaçlayan ve bunun yanında milli
kültürel değerlere sahip, çalışkan, üretken, yaratıcı, demokratik hayatın gerekli kıldığı davranışları
özümseyen bireyler yetiştirmek için önemli bir araçtır. Genel eğitimin tamamlayıcısı ve ayrılmaz bir
parçası olan beden eğitimi, hareket becerilerinin gelişimini, sinir kas koordinasyon gelişimini, sosyal
uyumunun sağlamasını ve okul çağı sonrası iş ve sosyal faaliyetlerin süresi içinde harcanan fiziki gücü
en verimli şekilde kullanmayı, bununla birlikte organların kontrolü, metotlu bir şekilde hareket
etmesini sağlayan bir faaliyet sistemidir. Aynı zamanda bu temel eğitim öğrenme yetisinin
geliştirilmesi ve serbest zamanın olumlu ve iyi yönde kullanma alışkanlıklarının kazandırılmasında
büyük katkılar sağlar (Bucher ve Koenig, 1983; Haywood, 1989; Çamlıyer, 1999; Aracı, 2000;
Harmandar, 2004).
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Algılama, bilişsel bir süreç olup, göze, kulağa ve diğer alıcılara gelen uyarıcılara anlam verilip
yorumlanması şeklinde tanımlanabilir. Algının amacı ise, duyularla elde edilen bilgileri bazı bilişsel
öğelerle eşleştirmek ve evrendeki olguları anlayabilmektir (Frostig ve Maslow'dan Akt. Akaroğlu ve
Dereli, 2012). Çocuk yaşayabilmek için gerekli tüm davranışları algılarından edindiği bilgiler
çerçevesinde öğrenmektedir. Bu bilgiler yalnızca nesneleri algılamakla değil, diğer insanların davranış
çeşitliliğini algılamakla da oluşur (Çakır ve İlhan, 2007).
Bu araştırmanın amacı, ortaokul öğrencilerinin “beden eğitimi öğretmeni ve beden eğitimi ve
spor dersine” yönelik algılarının metaforlar (mecazlar) aracılığıyla incelenmesidir.
YÖNTEM
Araştırma Modeli
Bu çalışmada araştırma modellerinden nitel araştırma modeli benimsenmiştir. Nitel araştırma;
görüşme, gözlem ve doküman analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve
olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin
izlendiği araştırma olarak tanımlanabilir (Yıldırım ve Şimşek, 2013). Araştırma deseni olarak
karşılaştırmalı metafor (mecazlar yoluyla veri toplama) deseni kullanılmıştır. Metaforların nitel veri
toplama aracı olarak kullanılabileceği ve zengin bulgular elde edilebileceği bilinmektedir (Patton,
2002; Yıldırım ve Şimşek, 2005). Metaforlar, sosyal olguları anlamada hem betimleme hem de
karşılaştırma araçları olarak kullanılabilmektedir (Silman ve Şimşek, 2006). Metaforlar olguları bir
alandan bir diğer alana taşır, gerçeği süzer ve basit bir şekilde tanımlar (Sterman’dan akt. Yıldırım ve
Şimşek, 2013).
İşlem
Araştırmanın çalışma grubunu Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı olan Nihat Dülgeroğlu
Ortaokulunda 2016-2017 eğitim öğretim döneminde öğrenim gören 90 erkek, 70 kız öğrenci olmak
üzere toplam 160 öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından
geliştirilmiş olan form kullanılmıştır. Buna göre veri toplama formu “Beden eğitimi öğretmenini …..’
gibidir çünkü…../Beden eğitimi ve spor dersini…..’ gibidir çünkü…..” şeklinde hazırlanmıştır. Elde edilen

veriler içerik analizi yöntemine göre analiz edilmiştir. Verilerin analizinde “kodlama” yoluna
gidilerek, kodlardan anlamlı temalara ulaşılmıştır. Yapılan içerik analizi sonuçlarına göre elde edilen
kodlar benzer metaforlar ve farklılaşan metaforlar olarak tablolaştırılmıştır.
Sonuç olarak; araştırmada yer alan katılımcıların hem beden eğitimi öğretmeni hem de beden
eğitimi ve spor dersine yönelik algılarının özellikle duyuşsal imgelerle ve sosyal yaşamla pozitif
yönde ilişkilendirilmiş olması önemli bir durumdur. Ancak bununla birlikte olumsuz bazı metaforların
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da kullanılmış olması beden eğitimi öğretmenlerinin eğitim sürecini daha verimli hale getirmeleri
açısından dikkat edilmesi gereken önemli bir sonuç olarak karşımıza çıkmaktadır.
BULGULAR
Analiz sürecinde elde edilen veriler benzerlik ve farklılıklara göre anlamlı temalara ayrılmış
ve tablolar haline dönüştürülmüştür. Her iki değişkene ilişkin benzer metaforlar ve farklılaşan
metaforlar aynı tabloda gösterilmiştir. Tabloların devamında ise katılımcıların yapmış oldukları
betimlemelere ilişkin doğrudan alıntılara yer verilmiştir.
Tablo 1. Katılımcıların beden eğitimi öğretmeni ve beden eğitimi dersine yönelik benzer temaları
Tema

Duyuşsal İmgeler

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ

Eğlence İmgeleri

Değer İmgeleri

Olumsuz İmgeler

Alt Kategoriler
İyilik
Sevgi
Mutluluk
Sevgi
Sıcak kanlılık
Merhamet
İyi niyet

f
19
9
16
14
4
1
1

Gülen yüz
Şakacı
Neşe kaynağı

12
12
11

İyi insan
Değerli taş
İyi kalp
Sönmeyen mum
Hayatımın parçası
Her şey
Sinirlilik
Bağırmak

16
15
12
2
1
1
12
1

Toplam

160

Temalar

Tema

Duyuşsal İmgeler

Eğlence İmgeleri

BEDEN EĞİTİMİ DERSİ

Temalar

Değer İmgeleri

Olumsuz İmgeler

Kategoriler
Mutluluk
Sevmek
Zevk
Tutku
Güven
Heves
Neşe
Enerji
Eğlence
Oyun
Gökkuşağı
Hobi
Harikalar diyarı
Hayat
Su
Can
Güzellik
Muhteşem
Faydalı Bilgi
Yorgunluk
Sıkılmak
Kavga
Karmaşa
Toplam

f
16
13
8
7
1
1
1
1
44
11
1
1
1
16
12
1
1
1
1
12
8
1
1
160

Tablo 1’de katılımcıların beden eğitimi öğretmeni ve beden eğitimi dersine yönelik benzer
temaları yer almaktadır. Buna göre benzeşen temalar “Duyuşsal İmgeler, Eğlence İmgeleri, Değer
İmgeleri, Olumsuz İmgeler” şeklindedir. Buna göre katılımcıların “duyuşsal imgeler” temasına ait
beden eğitimi öğretmenine yönelik metafor içeren cümleleri;
 “Beden eğitimi öğretmenim, iyilik gibidir. Çünkü hep bizim iyiliğimizi düşünür.
 Beden eğitimi öğretmenim, sevgi gibidir. Çünkü öğretmenimi çok seviyorum.”
 Katılımcıların beden eğitimi dersine yönelik “duyuşsal imgeler” temasına ait metafor içeren
cümleleri;
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 “Beden eğitimi dersi, mutluluk gibidir. Çünkü bütün ders boyunca mutlu oluyorum. Bitince
üzülüyorum.
 Beden eğitimi dersi, sevmek gibidir. Çünkü bu dersi seviyorum. Sevdiğim için eğleniyorum.”
Katılımcıların beden eğitimi öğretmenine yönelik “eğlence imgeleri” temasına ait metafor
içeren cümleleri;
 “Beden eğitimi öğretmenim, gülen yüz gibidir. Çünkü konuşurken ve bize bakarken yüzü
hep güler.
 Beden eğitimi öğretmenim, şakacı gibidir. Çünkü derste değişik hareketler ve şakalar yapıp
bizi güldürüyor.”
Katılımcıların beden eğitimi dersine yönelik “eğlence imgeleri” temasına ait metafor içeren
cümleleri;
 “Beden eğitimi dersi, eğlence gibidir. Çünkü dışarı çıkınca eğlenirim bana heves verir.
 Beden eğitimi dersi, oyun gibidir. Çünkü derste oyun oynarız, eğleniriz, arkadaşlarımızla
beraber oluruz.”
Katılımcıların beden eğitimi öğretmenine yönelik “değer imgeleri” temasına ait metafor içeren
cümleleri;
 “Beden eğitimi öğretmenim, iyi insan gibidir. Çünkü çok samimi ve sempatik birisidir.
 Beden eğitimi öğretmenim, değerli taş gibidir. Çünkü paha biçilemez biri.”
Katılımcıların beden eğitimi dersine yönelik “değer imgeleri” temasına ait metafor içeren
cümleleri;
 “Beden eğitimi dersi, hayat gibidir. Çünkü derste bazen düşüyoruz bazen gülüyoruz.
 Beden eğitimi dersi, su gibidir. Çünkü çok hızlı akıp gidiyor.”
Katılımcıların beden eğitimi öğretmenine yönelik “olumsuz imgeler” temasına ait metafor
içeren cümleleri;
 “Beden eğitimi öğretmenim, sinirlilik gibidir. Çünkü parmak kaldırsam bile söz hakkı vermez.
 Beden eğitimi öğretmenim, bağırmak gibidir. Çünkü derste bağırışları aklımdan çıkmıyor.”
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Katılımcıların beden eğitimi dersine yönelik “olumsuz imgeler” temasına ait metafor içeren
cümleleri;
 “Beden eğitimi dersi, yorgunluk gibidir. Çünkü çok fazla koşuyoruz ve yoruluyoruz.
 Beden eğitimi dersi, sıkılmak gibidir. Çünkü hep aynı şeyleri yapıyoruz.” şeklindedir.
Tablo 2. Katılımcıların beden eğitimi öğretmeni ve beden eğitimi dersine yönelik farklılaşan temaları
Tema

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ

Güzel Davranış
İmgeleri

Meslek İmgeleri

Özdeşleştirme
İmgeleri

Alt Kategoriler
Sakinlik
Saygı
Disiplin
Nezaket
Yardımseverlik
Koruma
Düzeltici
Sahiplenici
Sevecenlik
Destek
Sporcu
Antrenör
Spiker
Koç
Teknik direktör
Patron
Cankurtaran
Doktor
Palyaço
Manken
Diğer öğretmenler
Baba
Arkadaş
Anne
Aile
Toplam

f
12
11
11
10
9
4
1
1
1
1
23
8
6
6
4
2
2
1
1
1
1
15
10
8
5
160

Temalar

Tema

Özgürlük
İmgeleri

BEDEN EĞİTİMİ DERSİ

Temalar

Aktivite
İmgeleri

Sosyallik
İmgeleri

Kategoriler
Hoplamak
Özgürlük
Serbest etkinlik
Rahat ortam
Dinlenmek
Fiziksel rahatlama
Ruhsal rahatlama
Stres atmak
Sıkıntı giderici

f
21
13
10
7
7
6
6
5
2

Spor
Yarışma
Atletizm
Gol atmak
Antrenman
Hareket
Rekabet

20
19
8
7
2
1
1

Arkadaşlık
Birliktelik
Sosyallik

17
12
6

Toplam

160

Tablo 2’de katılımcıların beden eğitimi öğretmeni ve beden eğitimi dersine yönelik farklılaşan
temaları yer almaktadır. Buna göre beden eğitimi öğretmeni için “Güzel Davranış İmgeleri, Meslek
İmgeleri, Özdeşleştirme İmgeleri”, beden eğitimi dersine yönelik “Özgürlük İmgeleri, Aktivite
İmgeleri, Sosyallik İmgeleri” temalarına ait metaforlar kullanılmıştır. Buna göre katılımcıların “güzel
davranış imgeleri” temasına ait beden eğitimi öğretmenine yönelik metafor içeren cümleleri;
 “Beden eğitimi öğretmenim, sakinlik gibidir. Çünkü öğretmenimiz çok sakin birisi.
 Beden eğitimi öğretmenim, saygı gibidir. Çünkü ona saygı duyuyorum.”
 Katılımcıların “meslek imgeleri” temasına ait beden eğitimi öğretmenine yönelik metafor
içeren cümleleri;

964

X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Nevşehir / 2018

 “Beden eğitimi öğretmenim, sporcu gibidir. Çünkü çok hareketli bize bir sürü şey öğretiyor.
 Beden eğitimi öğretmenim, antrenör gibidir. Çünkü bize yön verir.”
 Katılımcıların “özdeşleştirme imgeleri” temasına ait beden eğitimi öğretmenine yönelik
metafor içeren cümleleri;
 “Beden eğitimi öğretmenim, baba gibidir. Çünkü babam gibi çok iyi konuşuyor. Çok güzel
açıklıyor.
 Beden eğitimi öğretmenim, arkadaş gibidir. Çünkü bizi eğlendirir, sorunumuzu sorar ve bize
destek verir.”
 Katılımcıların “özgürlük imgeleri” temasına ait beden eğitimi dersine yönelik metafor içeren
cümleleri;
 “Beden eğitimi dersi, hoplamak gibidir. Çünkü tüm ders patlamış mısır gibi hopluyorum.”
 Katılımcıların “aktivite imgeleri” temasına ait beden eğitimi dersine yönelik metafor içeren
cümleleri;
 “Beden eğitimi dersi, spor gibidir. Çünkü tüm ders boyunca spor yaparız. Kaslarımızı
çalıştırırız. Uzarız.”
 Katılımcıların “sosyallik imgeleri” temasına ait beden eğitimi dersine yönelik metafor içeren
cümleleri;
 “Beden eğitimi dersi, arkadaşlık gibidir. Çünkü sıkıntımı giderir ve beni eğlendirir.”
şeklindedir.
TARTIŞMA VE SONUÇ
Araştırmada, ortaokul öğrencilerinin “beden eğitimi öğretmeni ve beden eğitimi ve spor
dersine” yönelik algılarının metaforlar (mecazlar) aracılığıyla tespit edilmesi amaçlanmıştır.
Buna göre ortaokul öğrencilerinin beden eğitimi öğretmeni ve beden eğitimi dersine yönelik
metaforları benzeşen temalar ve farklılaşan temalar altında incelenmiştir. Katılımcılardan elde edilen
metaforların incelendiği benzeşen temalar “Duyuşsal İmgeler, Eğlence İmgeleri, Değer İmgeleri,
Olumsuz İmgeler” şeklindedir. Buna göre katılımcıların beden eğitimi öğretmeni ve beden eğitimi
dersine yönelik genel olarak olumlu yönelimlerinin olduğu fakat az da olsa olumsuz düşüncelere sahip
olduğu söylenebilir. Literatürde beden eğitimi öğretmenine (Karaşahinoğlu, 2015) ve beden eğitimi
dersine (Namlı, Temel ve Güllü, 2016; Yaylacı, 2012; Şirinkan vd.,2008) yönelik yapılmış benzer
temalara sahip metafor çalışmaları yer almaktadır. Ayrıca Yapılmış bir çok araştırmada beden eğitimi
dersinin öğrenciler tarafından çok sevildiğini göstermektedir (Özbakır, 2006; Taşmektepligil vd.,
2006; Erhan ve Tamer, 2009, Kumartaşlı 2010, MacPhail, 2011; Savaş, 2013; Tekkurşun Demir vd,
2017).
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Araştırmanın diğer aşamasında beden eğitimi öğretmenine ve beden eğitimi dersine yönelik
oluşturulan farklı metaforların yer aldığı temalar tespit edilmiştir. Buna göre beden eğitimi öğretmeni
için “Güzel Davranış İmgeleri, Meslek İmgeleri, Özdeşleştirme İmgeleri”, beden eğitimi dersine
yönelik “Özgürlük İmgeleri, Aktivite İmgeleri, Sosyallik İmgeleri” temalarına ait metaforlar
kullanılmıştır. Literatürde elde edilen beden eğitimi öğretmenine yönelik metafor ve temalara (Namlı
vd., 2016; Hopea vd, 2006; Gülay vd, 2010; Karaşahinoğlu, 2015) benzer metafor çalışmalarına
rastlanmaktadır. Ayrıca alanyazında beden eğitimi dersine yönelik elde edilen metafor ve temalara
benzer kategorilerin yer aldığı araştırmalar (Namlı, Temel ve Güllü, 2016;Yaylacı, 2012; Şirinkan
vd.,2008; Karaşahinoğlu, 2015) mevcuttur.
Sonuç olarak; araştırmada yer alan katılımcıların hem beden eğitimi öğretmeni hem de beden
eğitimi ve spor dersine yönelik algılarının özellikle duyuşsal imgelerler ve sosyal yaşamla pozitif
yönde ilişkilendirilmiş olması önemli bir durumdur. Elde edilen metaforların frekans yoğunluğu göz
önüne alındığında katılımcıların gerek beden eğitimi öğretmeni gerekse beden eğitimi ve spor dersine
yönelik algılarının oldukça güçlü bir şekilde olumlu olduğu söylenebilir.
Ancak bununla birlikte olumsuz bazı metaforların da kullanılmış olması beden eğitimi
öğretmenlerinin eğitim sürecini daha verimli hale getirmeleri açısından dikkat edilmesi gereken
önemli bir sonuç olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu araştırmanın sadece nitel modelde tasarlanmış
olması önemli bir sınırlılıktır. Yapılacak olan araştırmalarda karma model benimsenerek konunun
daha detaylı ve bilimsel bir şekilde ele alınması bu sınırlılığı önemli derecede ortadan kaldırabilir.
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ÖZET
Tutum; bireyin kendine ya da çevresindeki herhangi bir toplumsal konu, obje ya da olaya karşı
deneyim, inanç ve bilgilere dayanarak örgütlediği bilişsel, duygusal ve davranışsal tepki ön eğilimidir. Tutumlar
genellikle çocukluk ve ergenlik döneminde yoğun olarak şekillenir. Sağlıklı bir gelişim için beden eğitimi ve
spor dersine yönelik tutumların olumlu yönde olması önemlidir.
Araştırmada ortaokul öğrencilerinin beden eğitimi ve spor dersine yönelik tutumlarının belirlenmesi
amaçlanmıştır. Çalışmada nicel araştırma modellerinden betimsel tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın
çalışma grubunu, 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında, Ankara İl Mili Eğitim Müdürlüğü’ne Eryaman Cumhuriyet
Ortaokulu’nda öğrenim gören 141 (71 kız, 70 erkek) öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak kişisel
bilgi formu” ve “Beden Eğitimi Dersine Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Normal dağılım gösterdiği tespit
edilen verilerin analizinde, frekans, aritmetik ortalama, standart sapma; t-testi, ANOVA, Post-Hoc test
istatistikleri (Tukey HSD), Pearson Correlation testi kullanılmıştır.
Bulgular ışığında, ortaokul öğrencilerinin beden eğitimi dersine yönelik tutum düzeyleri incelendiğinde,
cinsiyet, yaş, sınıf, geçmişte okul takımında oynama durumuna göre anlamlı farklılık görülmediği ve bu derse
yönelik tutum düzeylerinin genel olarak yüksek olduğu saptanmıştır. Beden eğitimi dersinin kız ve erkek
öğrenciler üzerinde, sınıf düzeyi gözetmeksizin benzer etki yarattığı söylenebilir. Daha önce okul takımında
oynayan ve oynamayan katılımcıların tutumları arasında benzerlik olması, onların beden eğitimi dersine düzenli
katılıyor olmalarından kaynaklandığı söylenebilir.
Araştırma sonucuna göre, gelişim sürecinde olan ortaokul öğrencilerinin beden eğitimi ve spor dersinin,
fiziksel aktiviteler aracılığıyla, psikomotor, bilişsel ve toplumsal alanda gelişimine katkıda bulunan bir süreç
olduğu düşünülürse, onların tutumlarını olumlu yönde yönlendirebilmek adına, beden eğitimi ve spor derslerinin
niteliğinin ve ders saatlerinin arttırılması ile ilgili çalışmaların yapılması önerilebilir.
Anahtar Kelimeler: Ortaokul, Beden Eğitimi, Beden Eğitimi ve Spor Dersi, Tutum

ABSTRACT
Attitude is the predisposition of the cognitive, emotional and behavioral response that the individual
organizes based on experience, belief and knowledge against him/herself or any social subject, object or event in
his or her environment. Attitudes are usually shaped intensively during childhood and adolescence. It is
important to have positive attitudes towards physical education and sports for a healthy development.
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The aim of the study was to determine the attitudes of secondary school students towards physical
education and sports lesson. In this study, descriptive screening method from quantitative research models was
used. The sample of study consists of 141 (71 female, 70 male) students studying in Eryaman Cumhuriyet
Secondary School affiliated with Ankara Provincial Directorate of Education in 2017-2018 Academic Year.
"Personal information form” and "Attitude Scale for Physical Education Lesson" were used as data collection
tools. Frequency, arithmetic mean, standard deviation as well as t-test, ANOVA, Post-Hoc test statistics (Tukey
HSD) and Pearson Correlation test were used to analyze the data determined to have normal distribution.
In the light of the findings, when the levels of attitudes of the secondary school students towards
physical education lesson were examined, it was found that there was no significant difference in terms of
gender, age, class, status of playing in school team in the past and their attitude levels towards this lesson were
generally high. It can be said that physical education lesson has a similar effect on male and female students
regardless of the grade level. It can be said that the similarities between the attitudes of the participants who
played and did not play in the school team in the past were due to their regular attendance to physical education
lesson.
According to the results of the study, considering that physical education and sports lesson of secondary
school students who are in the development process is a process contributing to their development in the
psychomotor, cognitive and social fields through physical activities, it is advisable to carry out studies related to
the quality of physical education and sports lessons and increasing the lesson hours in order to be able to direct
their attitudes in a positive way.
Keywords: Secondary School, Physical Education, Physical Education and Sports Lesson, Attitude

GİRİŞ
Beden eğitimi, kişilerin bireysel ve toplumsal çevre tarafından fiziken, ruhen; sağlıklı, mutlu,
güzel ahlak sahibi ve karakterli; üretken, yetenekli ve olumlu; "milli kültür değerlerini ve demokratik
yaşamın gerektirdiği eylemlerle donatılmış bireyler olarak geliştirilmeleri için zorunlu olan karakter
eğitimidir (Yaygın,1997). Beden eğitimi dersi ise nitelikli bir eğitimin ve genel eğitimin vazgeçilmez
bir parçası olmakla birlikte çocukların fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal gelişimlerine katkıda
bulunmaktadır. Beden eğitimi ve spor dersinin daha etkin ve yaygın duruma getirilebilmesi ve
çocukların bir bütün olarak gelişmesi açısından önemlidir (Baylan vd., 2012, Kangalgil vd., 2006a).
Beden eğitimi dersinin bireyin tüm gelişim boyutlarını olumlu yönde etkilediği bilinmektedir.
Buna göre, ortaokul öğrencilerinin beden eğitimi dersine ilişkin tutumlarının olumlu olması beklenir.
Tutum, bireyin kendine ya da çevresindeki herhangi bir nesne, toplumsal konu ya da olaya karşı
deneyim, motivasyon ve bilgilerine dayanarak örgütlediği zihinsel, duygusal ve davranışsal bir tepki
ön eğilimidir (İnceoğlu, 2004). Öğrencilerin beden eğitimi dersine ilişkin tutumlarının olumlu olması
ders etkinliklerinin verimli işlenmesini sağlayıp dersin özel ve genel amaçlarına ulaşmasını
kolaylaştırabilir veya öğrencilerin gelecekteki çeşitli fiziksel aktivitelere gönüllü katılımlarını
sağlayabilir (Silverman ve Scrabis 2004). Bu bağlamda, ortaokul öğrencilerinin beden eğitimi dersine
yönelik tutumlarının belirlenmesi önemlidir. Öğrencilerin beden eğitimi dersine yönelik tutumlarının
belirlenmesi, onların çağın hastalığı olan dijital oyunlara bağlanmasını ve hareketsiz yaşam sürmesini
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engelleyerek, arkadaşları ile paylaşım içinde olan, sosyal, mutlu, sağlıklı bireyler olabilmeleri için
yapılacak önemli bir ön adımdır. Buna göre, araştırmada ortaokul öğrencilerinin beden eğitimi dersine
yönelik tutumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM
Araştırmada nicel araştırma modeli kullanılmıştır. Araştırma betimsel tarama deseni ile
tasarlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 141 (71 kız, 70 erkek)

öğrenci oluşturmaktadır.

Araştırmaya 2017-2018 eğitim-öğretim yılında, Ankara İl Mili Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı Eryaman
ilçesinde Eryaman Cumhuriyet Ortaokulu’nda öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmada
veri topama aracı olarak, araştırmacılar tarafından araştırmaya katılan öğrenciler hakkında bilgi
toplamak amacıyla hazırlanan ve katılımcılardan cinsiyet, yaş, sınıf, okul takımında oynama
durumunu tespit etmek için oluşturulan kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Ayrıca Karakılıç (2009)’ın
beden eğitimi dersine yönelik olarak öğrencilerin tutumunu ölçmek amacıyla hazırladığı Beden
Eğitimi Dersine Yönelik Tutum Ölçeği (BEDTÖ) kullanılmıştır. Ölçeğin, faktör yüklerine ait
özdeğerlerde; birinci faktöre ait özdeğer 14.01 iken, ikinci faktörünün özdeğerinin 2.79 düşmesi ve
maddelerin büyük bir çoğunluğunun birinci boyutta yüksek yük vermesinden dolayı ölçeğin tek
boyutlu olduğu ispatlanmıştır. Bu maddelerin onbeş’i olumlu, onbeşi ise olumsuz tutum ifadelerinden
oluşmaktadır. Ölçekten alınabilecek en düşük puan 9 en yüksek puan ise 150’dir. Normal dağılım
gösterdiği tespit edilen verilerin analizinde, frekans, aritmetik ortalama, standart sapma; t-testi,
ANOVA, Post-Hoc test istatistikleri (Tukey HSD), Pearson Correlation testi kullanılmıştır.
BULGULAR
Tablo 1. Cinsiyet Değişkenine Göre t Testi Sonuçları
Değişken
Cinsiyet

Alt gruplar
Kız
Erkek

N
71
70

𝑥̅
93,23
94,67

Ss
6,05
7,59

Sd

t

p

139

1,23

,21

Tabloya göre ortaöğretim öğrencilerinin “Beden Eğitimi Dersine Yönelik Tutum Ölçeği
(BEDTÖ)”nden aldıkları toplam puanın cinsiyete göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterip
göstermediği bağımsız örneklemler için t-testi ile incelenmiş ve anlamlı bir farklılık tespit
edilmemiştir (p>,05).
Tablo 2. Yaş Değişkenine Göre Korelasyon Sonuçları
Değişken
Yaş Değişkeni
BEDTÖ Toplam Puanı

N
141

13,0
93,9

𝑥̅

ss
,83
6,87

970

r

p

,03
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Tablo 2’de de görüldüğü üzere ortaöğretim öğrencilerinin BEDTÖ’den aldıkları toplam puan
ile yaş değişkeni arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere Pearson Moment Korelasyon analizi yapılmıştır.
Analiz sonucunda puanlar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir (p>,05).
Tablo 3. Sınıf Değişkenine Göre Anova Sonuçları

BEDTÖ
(toplam puan)

Ölçüm

Sınıf

N

5.sınıf

36

93,42

6.sınıf

32

94,80

7.sınıf

44

93,91

8.sınıf

29

93,90

𝑥̅

Varyansın
kaynağı

Kareler
toplamı

Gruplar arası

Sd(df)
2

41,626
6573,027

Grup içi

Kareler
ortalaması

F

20,813

138

,437

47,631

p

,64

Tablo 3’te göre yapılan analizler sonucunda katılımcıların sınıf düzeylerine göre farklı sınıf
seviyelerinde BEDTÖ’ den alınan puanların istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermediği
saptanmıştır. (F2,138=,437; p=,64>,05).
Tablo 4. Okul Takımında Oynama Durumuna Göre t Testi Sonuçları
Değişken
Okul Takımında Oynama Durumu

Alt gruplar
Evet

N

Hayır

𝑥̅

Ss

47

94,27

6,82

94

93,78

6,92

Sd

t

p

139

,39

,69

Tablo 4’e göre ortaöğretim öğrencilerinin beden eğitimi dersi tutum düzeylerinin, okul takımı
oyuncusu olma durumuna göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermediği yapılan bağımsız
örneklemler için t-testi ile saptanmıştır (t47,94=,39; p>,05).
TARTIŞMA VE SONUÇ
Araştırmada ortaokul öğrencilerinin beden eğitimi dersine yönelik tutumlarının belirlenmesi
amaçlanmıştır. Bu bağlamda araştırmanın ilk bulgusunda, katılımcıların cinsiyet değişkenine göre,
beden eğitimi dersine yönelik tutumlarının benzer olduğu ve anlamlı farklılık göstermediği
saptanmıştır. Buna neden olarak günümüzde kadınların erkeklerin yaptığı sporları yapmaları ve
erkekler kadar aktif olmaları gösterilebilir. Ayrıca kadınlar, geçmiş yıllarda çoğunlukla erkeklerin ilgi
gösterdiği spor branşlarında da, hem katılımcı hem de izleyici olarak boy gösterebilmektedirler.
Dolayısıyla kadın öğrencilerle erkek öğrencilerin tutumlarının birbirine oldukça yakın olması
toplumda beden eğitimi ve spora yönelik rol paylaşımlarının eşitliğinden kaynaklanıyor olabilir.
Literatürde yapılan araştırmalarda cinsiyete göre tutum puanları arasında erkek öğrenciler lehine fark
bulunurken (Göksel ve Caz, 2016; Kangalgil vd., 2006b; Smoll ve Schutz 1980; Yıldız, 2010), benzer
sonuçlara ulaşan (Güllü vd., 2016; Keskin, 2015; Şişko ve Demirhan 2002; Tavlaş, 2012) araştırmalar
yer almaktadır. Araştırmada katılımcıların yaşı ile beden eğitimi dersine yönelik tutumları arasında
anlamlı ilişki saptanmamıştır. Buna neden olarak her yaş grubundaki ortaokul öğrencilerinin bu derse
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benzer tutum sergilemeleri ve benzer fiziksel aktivitelere sahip olmaları gösterilebilir. Literatürde
paralel sonuçlara ulaşan (Göksel ve Caz, 2016; Güllü vd., 2016; Keskin, 2015) araştırmalar
bulunmaktadır. Araştırmanın diğer bulgusunda, katılımcıların sınıf düzeylerine göre katılımcıların
beden eğitimi dersine yönelik tutumlarının benzer ve anlamlı farklılık göstermediği tespit edilmiştir.
Bu durumun öğrencilerin sınıf ayrımı gözetmeksizin beden eğitimi dersine katılımlarının aynı düzeyde
olmasından kaynaklandığı söylenebilir. Literatürde benzer sonuçlara ulaşan (Göksel ve Caz, 2016)
araştırmalar vardır. Araştırmanın son bulgusunda katılımcıların okul takımında oynayanlar ile
oynamayanların beden eğitimi dersine yönelik tutumu arasında anlamlı farklılık bulunmamıştır. Buna
neden olarak beden eğitimi dersinin oyun, eğlence, huzur gibi olumlu etkilerinden dolayı okul
takımında oynayanlar ile oynamayan katılımcıların zaman buldukça beden eğitimi dersinde yapılan
etkinliklere düzenli katılım göstermesi şeklinde yorumlanabilir. Literatürde yapılan araştırmalarda
cinsiyete göre tutum puanları arasında erkek öğrenciler lehine fark bulunurken (Göksel ve Caz, 2016),
benzer sonuçlara ulaşan (Yıldız, 2010; Tavlaş, 2012) araştırmalar yer almaktadır.
Sonuç olarak, ortaokul öğrencilerinin beden eğitimi dersine yönelik tutumlarının orta düzeyde
olduğu sonucuna varılmıştır. Beden eğitimi dersinin yalnızca motor kasların geliştiği bir alan
olmadığı, duyuşsal ve bilişsel gelişimi de sağladığı (Baylan ve ark. 2012) düşünülürse, ortaokul
öğrencilerinin beden eğitimi dersine olan orta düzeydeki tutumunun yüksek düzeye çıkarılması
yönünde T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın birlikte yürüteceği bir
projesinin yapılması önerilebilir. Böylece stresten uzaklaşan ortaokul öğrencilerinin akademik
başarılarının da artması beklenir.
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OKUMA ALIŞKANLIĞI ÜZERİNE GENEL BİR İNCELEME
Halil ÖZKAN
Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkçe Eğitimi Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi
emek:ozkanhalil42@gmail.com

ÖZET
Bu çalışmada, okumanın genel çerçevede tanımı yapılmış, okumanın eğitime olan katkısı göz önünde
tutularak okuma alışkanlığı ve önemi araştırılmıştır. Bu konuda yapılan çalışmalar taranmış ve incelenmiştir.
İncelenen çalışmalarda, okuma alışkanlığının geliştirilmesinde önem arz eden hususlar belirtilmiş ve bu konuda,
ülkemizin durumu açıklanmaya çalışılmıştır. İncelenen araştırmaların sonuçları, bu konuda Türkiye olarak
istenen düzeyde olmadığımızı göstermektedir. Bu konudaki düzeyin bilinmesi, hedeflenen seviyeye
ulaşılmasında araştırmacılara yol gösterecek, yöntem sunacaktır. Bu bağlamda, bu çalışmanın önemli olduğuna
inanılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Okuma, Okuma Alışkanlığı, Okumanın eğitim üzerine etkisi
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GİRİŞ
Temel dil becerileri içinde okumanın yeri ve önemi çok büyüktür. Sonradan öğrenilen bir
beceri olmasına rağmen insanların bilgi edinmede ve kendini geliştirmede en çok kullandığı beceri,
okumadır. Eğitimde, akademik çerçevede verilen ilk beceri; kazandırılan ilk kazanım, okuma
eğitimidir. Nitekim eğitim hayatının devamında da hep kullanacağı bir beceri olacaktır.
Alışkanlığı TDK, “Bir şeyin sık sık yinelenmesi sonunda oluşan huy ve alışkı.” olarak
tanımlamıştır.

(TDK

Eğitim

Terimleri

Sözlüğü 1974)

Okuma

alışkanlığı

bağlamında

değerlendirirsek, devamlı ve sürdürülebilir bir okuma olarak tanımlayabiliriz. Kısacası okuma
alışkanlığı, birey için okumanın, bir haslet bir huy haline gelmiş olması durumudur.
Çağdaş ve ileri bir toplum inşa edebilmek için bireylerin, şüphesiz yeni bilgileri derhal
öğrenmesi, sentez edebilmesi ve uygun şekilde bir sonraki adıma ulaştırabilmesi gerekmektedir. Bu
gerekliliklerin gerçekleşebilmesinin yegâne şartı, insanlarda okumanın bir alışkanlık haline
gelmesinden geçmektedir. Çağdaş ve ileri bir toplum olmayı hedefleyen ülkelerde, bireylerin okuma
alışkanlığının top yekûn, tüm kesimleriyle istenen düzeyde olması beklenir. Esas olarak okuma
alışkanlığı üzerinde durulacak bu çalışmada, öncelikle okumanın tanımını yaparak anlamsal sınırının
çizilmesinin daha doğru olacağı düşünülmektedir.
YÖNTEM
Bu çalışmada Nitel Araştırma Yöntemlerinden Söylem Analiz Deseni veri toplama yöntemi
olarak da doküman İnceleme (İçerik Analizi) şekli kullanılmıştır.
Esas olarak okuma alışkanlığı üzerinde durulacak bu çalışmada, öncelikle okumanın ve okuma
alışkanlığının tanımı yapılacak ve daha sonra ülkemizde okuma alışkanlığı ile ilgili yapılmış
çalışmalar tartışma kısmında görülecektir.
Okumanın Tanımı
Dört temel dil becerisinden olan okumanın gerek eğitimdeki rolü gerekse gündelik yaşamdaki
önemi, tartışmasız çok büyüktür. Bu denli önemli bir kavramın anlamsal sınırını çizmek, elbette kolay
olmayacaktır. Nitekim çok boyutlu olması, okuma kavramının tanımlanmasını da derinleştirmiş bir o
kadar farklılaştırmıştır.
TDK’nin sitesinde yer alan Güncel Türkçe Sözlükte okuma, “Bir yazıyı meydana getiren harf
ve işaretlere bakıp bunları çözümlemek veya seslendirmek. Yazılmış bir metnin iletmek istediği
şeyleri öğrenmek.” şeklinde tanımlanmıştır. (http://www.tdk.gov.tr.)
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Birincioğlu (2006)’na göre okumanın amacı, bilgiyi elde etmek, metindeki fikirlere katılmak
ya da tepki vermek ve ilgi alanlarını genişletmek için gerekli olan davranış, yetenek ve becerileri
geliştirmektir.
“Okuma, okuyucunun metni anlamaya uğraştığı, anladıklarını ve ön bilgilerini birleştirerek
yeni anlamlar ortaya koymaya çalıştığı, uygun bir ortamda gerçekleşen, okuyucuyla yazar arasındaki
bir görüş alışverişidir” (Akyol, 2007: 15).
“Gözün satırlar önünde sıçraması sonucu kelime şekillerini görerek bunların anlamlarını
kavrama ve seslendirme işidir” (Öz, 2006: 211).
Batur (2012)’ a göre okuma, bir dilin inceliklerini görme ve o dile ait kuralları çözme
açısından çok önemli bir beceridir.
“Okuma, beş duyu organın çeşitli hareketlerinden ve zihnin, anlamı kavrama çabasından
meydana gelen karmaşık bir faaliyettir” (Aytaş, 2003: 152).
Bu tanımlardan yola çıkarak okuma, basit anlamda yazılı metni çözümleme anlamına
gelmektedir; fakat bu anlam, bugünkü okuma kavramını karşılamaya muktedir değildir. Esas itibariyle
ele alırsak okuma, yazarın semboller vasıtasıyla verdiği mesajı bilinçli olarak çözümleme, anlama ve
mevcut bilgilerle sentezleyerek dönüt verme işidir. Buradaki dönüt verme, birebir yazarla irtibat
manasında değil, okuma sonrasında değişen bilişsel yapı anlamında algılanmalıdır.
Okumanın bir başka halk arasındaki tanımı da tahsil görmedir. Bu anlamıyla, halk dilinde çok
kullanılır. TDK’nin yaptığı bir başka tanım da “Bir konuyu öğrenmek için okulda, bir öğretmenin
yanında

veya

yazılı

şeyler

üzerinde

çalışmak,

öğrenim

görmek”

şeklindedir.

(http://www.tdk.gov.tr.). Okumanın eğitimde ne kadar önemli olduğunu görme açısından bu tanım,
çok önemlidir. Türk halkı, okumayı eğitim ve tahsil kelimelerinin yerine koymuştur. Bunun sebebi,
eğitimde okumanın yerinin, düşünülenden çok daha büyük olmasıdır, diyebiliriz.
Okumanın Eğitimdeki Rolü
Okuma becerisi, eğitim öğretimle hiç alakası olmayan bir insan için bile, gündelik
yaşantısında, olmazsa olmazıdır. Bugün, özellikle dijital alanlar başta olmak üzere, okuma becerisinin
kullanılmadığı, ihtiyaç duyulmadığı hiçbir alan yoktur.
Okuma becerisi, sonradan öğrenilen bir beceri olmasına rağmen okumanın eğitimdeki katkısı,
çok büyüktür. Bilgileri alış kanalı olarak öğrencilerin ve öğretmenlerin en çok seçtiği becerilerden biri
de, okuma becerisidir.
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“Okuma alışkanlığı olmayan ve okuduğunu anlayamayan öğrencilerin derslerinde başarılı
olması, söz varlığını geliştirmesi, yeni deneyimler kazanması beklenemez” (Ünalan, 2006: 62).
“Genellikle, öğrendiklerimizin % 1’ini tatma, % 1,5’ini dokunma, % 3,5’ini koklama, %11’ini
işitme, % 83’ünü görme duyusu yoluyla elde etmekteyiz. Bu sonuçlara göre, göze ve kulağa hitap
eden okumanın öğrenmede %94 gibi önemli bir paya sahip olduğu ortaya çıkmaktadır” (Aytaş,2003:
152).
Öğrenciler, eğitim hayatının her aşamasında en çok kullanacakları beceriyi, eğitimin ilk
basamağında öğrenirler. Okumayı öğrenmek, eğitim hayatında başarılı olmak için çok önemli ve esas
bir adımdır; ama yeterli değildir. Eğitimin her kademesinde, en önemli bilgi alış kanalı, okuma
olacaktır. Fakat sadece sembollerden anlam çıkarma kısmı değil sentez yapabilme, kendi bilgi ve
fikirleriyle eleştirel yaklaşabilme yetileri de gerekecektir. Bu yetilerin oluşması için öğrencide okuma
alışkanlığının gelişmiş olması gerekmektedir.
Okuma Alışkanlığı
Bu başlık altında, araştırmacıların okuma alışkanlığını nasıl tanımladıkları ve bu tanımlarında
hangi kavramlar üzerinde durdukları belirlenmiş, ayrıca bu konu üzerine yapılan araştırmalar
incelenmiştir.
Okuma Alışkanlığının Tanımı
Okumanın eğitimde çok önemli bir beceri olduğu, bu becerinin eğitimde etkili bir şekilde
kullanılabilmesi için de öğrencide okuma alışkanlığının geliştirilmesi gerektiği söylenebilir.
Odabaş ve diğerlerine (2008) göre okuma alışkanlığı, sürdürülebilir ve eleştirel olmalıdır.
Ayrıca yaşamın farklı dönemlerinde birey okuma yapıyorsa, bu sürdürülebilirliğini koruduğunun
göstergesidir.
Okuma alışkanlığı, “bireyin okumayı bir gereksinim ve zevk kaynağı olarak algılaması
sonucu, okuma eylemini yaşam boyu sürekli ve düzenli bir biçimde eleştirici bir nitelikte
gerçekleştirmesidir” (Doğanay, 2001, s.41). “Çocuğun temel okuma becerisini izleyen bir süreç
olarak, bireyin okuma eylemine şartlandırılması ve güdülenmesine bağlı olarak bu eylemin alışkanlığa
dönüştürülmesidir” (Gürcan, 1999: 37). “Bireyin ilgisi ve gereksinimleri doğrultusunda belirlediği bir
amaca uygun olarak, seçtiği nitelikli okuma gereçlerini, belirli bir zaman ayırarak, severek ve
isteyerek okumasıdır” (Sağlam ve diğ. 2008: 19).

977

X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Nevşehir / 2018

Yılmaz (1993), okuma alışkanlığını tanımlarken insanların okumayı gereksinim ve zevk
kaynağı olarak görmelerinin önemine vurgu yapmış ve okuma eyleminin yaşam boyu, sürekli, düzenli
ve eleştirel olması gerektiğini vurgulamıştır.
Tanımlardan anlaşılacağı üzere, okuma alışkanlığı basit bir alışkanlıktan öte, bir okuma
kültürü kapsamında ele alınmıştır. Bütün tanımların ortak yanı, okumanın sürdürülebilir ve hayatın her
aşamasında olmasıdır. Ayrıca; okuma alışkanlığı tanımında, eleştirel okumanın vurgulanması da ilgi
çekicidir.
Okuma alışkanlığı, çağdaş bir toplum olma amacı taşıyan toplumlarda, kazandırılması gerekli
olan önemli yetilerden biridir. Ülkemizde maalesef başka işlerle uğraşan vatandaşlarımız bir kenara,
eğitimle uğraşan insanların bile okumadığını söyleyebiliriz. Bunun sebebinin bireylere çocuk yaşta
kazandırılamayan okuma alışkanlığı olduğu söylenebilir. (Çocuk Vakfı, 2006, Ungan, 2008)
“Bilgi çağı diye nitelenen günümüz dünyasında okumanın önemi, herkes tarafından kabul
edilmektedir. Okumayan, okuduğunu anlamayan ve okuduklarından hareket ederek bilgi üretmeyen
insanın başarı şansı çok azdır. Öğrenme öğretebilmek için eğitimcilerin özellikle yapması gerekenlerin
başında öğrencilere okuma alışkanlığını kazandırmaları gelmektedir” (Sevim, 2003 akt. Kaynar, 2007:
6).
Okuma alışkanlığı üzerine birçok çalışma yapılmıştır. Yapılan çalışmalarda okuma
alışkanlığının toplum nezdinde kültür bakımından önemi vurgulanmış, bununla beraber maalesef
ülkemizde okuma alışkanlığının yeterli olmadığı da belirtilmiştir. Alan yazın taranmış ve bu alanda
yapılan çalışmalar incelenmiştir.
Okuma Alışkanlığı Üzerine Yapılan Çalışmalar
Yapılan araştırmaların büyük çoğunluğunda, okuma alışkanlığının tanımının yapıldığı ve
önemine dikkat çekilerek ülkemizde çeşitli meslek gruplarının okuma alışkanlıkları üzerinde
durulduğu söylenebilir.
Yılmaz (2006)’ın 2003–2004 eğitim-öğretim yılında öğrenim gören Çanakkale On sekiz Mart
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği bölümünde okuyan ve anketi doldurmayı kabul eden
1020 öğrenci ile yaptığı araştırmada, okuma alışkanlığının sınıf öğretmeni adaylarında yeterince
gelişmediği ortaya çıkmıştır. Bu araştırmada, ailedeki okuma alışkanlığının, daha önceki öğrenim
yaşantılarının, ekonomik nedenlerin ve radyo televizyon-internet kullanımının okuma alışkanlığı
kazanılmamasında etkili olduğu kanısına varılmıştır.
Kuş & Türkyılmaz (2010), Ahi Evran Üniversitesi Türkçe ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
bölümlerinde öğrenim görmekte olan 577 öğrenci ile bir araştırma yapmıştır. Araştırma kapsamındaki
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öğretmen adaylarının 293’ü Türkçe Öğretmenliği Bölümünde 284’ü ise Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Bölümünde öğrenim görmektedir. Araştırmaya katılan öğrencilerin büyük bir kısmı, bir önceki sene
on kitaptan daha az kitap okuduğunu belirtmiştir. Yirmiden fazla kitap okuyan öğrencilerin oranı ise
sadece %8’olduğunu belirten araştırmada öğrencilerin bir önceki sene az kitap okudukları sonucuna
ulaşılmaktadır. Az kitap okuma nedeni olarak öğrencilerin yarısı işlerin/derslerin yoğunluğunu veya
sınavlara hazırlanmayı neden göstermişlerdir. Öğrencilerin diğer kısmı ise kitapların pahalı olduğu,
televizyon izlediği veya internete girdiği için okuyamadığını ifade etmişlerdir. Araştırmanın en ilginç
sonucu ise öğrencilerin onda birinin, az okuduğunu düşünmemesidir.
Arıcı (2008)’nın Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi ile Mühendislik Fakültesinde
öğrenim gören 110 öğrenci ile yaptığı araştırmada, katılımcıların, okumayı sevmemelerine sebep
olabilecek herhangi bir olay veya durumdan bahsetmemekle birlikte, çocukluklarında kendilerinin bu
materyalle tanıştırılmadığını ancak kitap okuma konusunda çok fazla baskı gördüklerini ifade ettikleri
belirtilmektedir. Ayrıca araştırma sonuçlarına göre, katılımcılar okudukları ilk kitap veya kitapları da
hatırlamadıklarını belirtmişlerdir.
Ungan (2008), Türkiye’de insanların kitap okumayışının altında yatan etmenleri incelediği
araştırmasında, MEB tarafından 2004 yılında lise, 2005 yılında ilköğretim öğrencileri için Yüz Temel
Eser okuma, 2008 yılında da Cumhurbaşkanlığı Türkiye Okuyor kampanyası başlatıldığını
belirtmiştir. Çok iyi niyetle hazırlanan bu kampanyaların başarılı olması için ailelere, öğretmenlere,
medyayı yönlendirenlere, yayıncılara ve kitap satıcılarına, yerel yönetimlere, akademisyenlere, çocuk
kitabı yazarlarına çok büyük görevler düştüğünü vurgulamıştır.
Okuma alışkanlığının eğitime olan katkısından bahsedilmişti. Bu konuda Güngör (2009)’ün
yaptığı araştırma, okuma alışkanlığının akademik eğitimdeki rolünü ortaya koymaktadır. Güngör
(2009), 2008-2009 Eğitim-Öğretim yılında Diyarbakır ili ile Silvan ilçesi ve Silvan ilçesine bağlı
köylerde, belirlenen ilköğretim okullarının beşinci sınıf öğrencileriyle yaptığı araştırmada, okuma
alışkanlığının akademik başarıya olan etkisini araştırmıştır. Sonuç olarak, akademik başarı ve kitap
okuma alışkanlığının, birbirini doğru orantılı şekilde etkilediği ifade edilmektedir.
Akça (2009)’nın İlköğretim ikinci kademe öğrencilerine kitap okuma alışkanlığı
kazandırmada Türkçe öğretmenlerinin rolünü sorguladığı araştırmasında, her şeyden önce
öğretmenlerin de kitap okuma alışkanlığına sahip olması gerektiği belirtilmiştir. Aynı araştırmada,
MEB’in okuma alışkanlığını artıracak projelere ağırlık vermesi ve en önemlisi de okulda, tüm
personelin aynı anda kitap okuyacağı ders şeklinde tasarlanmış bir zaman diliminin olması gerektiği
vurgulanmıştır.
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SONUÇ
Dört temel dil becerisinden olan okumanın gerek eğitimdeki rolü gerekse gündelik yaşamdaki
önemi tartışmasız çok büyüktür. Bu denli önemli bir kavramın anlamsal sınırını çizmek elbette kolay
olmayacaktır. Nitekim çok boyutlu olması, okuma kavramının tanımlanmasını da derinleştirmiş bir o
kadar farklılaştırmıştır. Okuma alışkanlığını, sürekli ve zevk alarak yapılan eleştirel okuma diye
tanımlayabiliriz. Eğitime katkısı büyük olan okuma alışkanlığını bireyler yine eğitim sürecinde
kazanırlar.
Okuma becerisi sonradan öğrenilen bir beceri olmasına rağmen okumanın eğitimdeki katkısı
çok büyüktür. Bilgileri alış kanalı olarak öğrencilerin ve öğretmenlerin en çok seçtiği becerilerden biri
de, okuma becerisidir.
Her gün daha da yeni bilgilerle gelişen ve değişen dünyada okumadan uzak kalmak dünyadan
uzak kalma anlamına gelecektir. Hem gelişmeleri iyi takip edebilme hem de değişimleri net görme
adına bireylerde okuma kültürü ve okuma alışkanlığı geliştirilmelidir.
Okuma alışkanlığı ile ilgili alan yazını taradığımızda yapılan araştırmalardan ortak
çıkardığımız sonuçlar,
•

Akademik eğitim ve okuma alışkanlığının birbirini doğru orantılı etkilediği,

•

Alışkanlıkları kazanmak için kritik bir evre olduğu, öğretmenlerin rol model olarak
öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmalarının daha kolay olacağı,

•

Okuma alışkanlığının büyük oranda sosyokültürel çevre ve aileyle ilişkili olduğudur.

•

Yapılan araştırmalarda okuma alışkanlığının geliştirilmesi için,

•

MEB’in daha çok proje üretmesi gerektiği,

•

Öğretmenlerin öncelikli olarak okuma alışkanlığı kazanmaları gerektiği,

•

Okullarda, okuma saatlerinin aktif ve verimli kullanacak şekilde takibinin yapılması gerektiği,

•

Ailelerin, okuma alışkanlığı hususunda bilinçlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir.
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YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİNDE FİİLİMSİLERİN İNCELENMESİ
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ÖZET
Yabancı dil bilmenin zorunluluk haline geldiği günümüzde Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin
sayısında hızla artış gözlenmektedir. Bu çerçevede yabancı dil olarak Türkçe öğretmek amacıyla açılan kurumlar
ve hazırlanan ders kitaplarının sayısı da artmıştır. Türkçenin yabancı dil olarak öğretildiği bu kurumlarda gerek
öğretmenlerin gerek yeni bir dil öğrenen yabancı öğrencilerin güçlüklerle karşılaştıkları dil bilgisi konularından
birisi de fiilimsilerdir. Yabancı dil olarak Türkçe öğretimine katkı sağlamak amacıyla hazırlanan bu tez
çalışmasında yabancı dil olarak Türkçe öğretimi bağlamında fiilimsilerin (sıfat-fiil, zarf-fiil, isim-fiil) öğretimi;
Gazi Üniversitesi Türkçe Öğrenim, Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÖMER)’nde yabancılara Türkçe
öğretilirken kullanılan "Yabancılar İçin Türkçe (B2 Orta Düzey)" ve "Yabancılar İçin Türkçe Dil Bilgisi (B2-C1
Düzeyi)" ders kitapları temel alınarak incelenmiştir. Fiilimsilerin öğretiminde kullanılan dil bilgisi kitabındaki
örneklerin, uygulamaların ve ders kitabındaki metinlerin dil öğretme amacına yönelik uygunlukları
değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi, fiilimsiler, dil bilgisi.

ABSTRACT
As it becomes a necessity to speak foreign language today, rapidly increasing number of people are
learning Turkish as a foreign language. Together with this increase the number of institutes and textbooks
prepared for teaching Turkish as a foreign language has also increased. In this institutions where Turkish is
taught as a foreign language, one of the subjects which causes difficulty both for teachers and foreign students
trying to learn a new language is verbals. In this thesis study prepared for contributing to Turkish learning as a
foreign language, teaching verbals under the scope of teaching Turkish to foreigners (verbal adjective, verbal
adverb, verbal noun) by taking "Yabancılar İçin Türkçe (B2 Orta Düzey)" ve "Yabancılar İçin Türkçe Dil Bilgisi
(B2-C1 Düzeyi)" (Turkish for foreigners - B2 medium level and Turkish grammer for foreigners - B2-C1 level)
text books that are used in Gazi University Turkish Learning, Research and Application Center (TOMER) which
are used for teaching Turkish to foreigners, into consideration. The compatibility of the examples and
applications in grammer book and texts in textbook (used for teaching verbals) with language teaching purpose
was evaluated.
Keywords: Learning Turkish as a Foreign Language, gerunds, gramer.

2

Bu araştırma, Dr. Fatih Kana danışmanlığında Gülsüm Koşcu tarafından hazırlanan yüksek lisans tezinden elde
edilmiştir.
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GİRİŞ
Dil kavramını pek çok araştırmacı farklı şekillerde tanımlamıştır. Aksan (2009, s. 11) dilin bir
anda düşünülemeyecek kadar çok yönlü ve farklı açılardan bakıldığında bugün bile gizemini koruyan
canlı bir varlık olduğunu, dilin bütün alanlarla ilgisi olduğunu birey ve toplumdan ayrı
düşünülemeyeceğini ifade etmiştir.
"Dil, bir milletin varlığının, temel yapı taşlarından bir tanesidir. Toplumlar, dünya varolduğu
sürece varlığını korumak ve sürdürmek ister. Bu amaçla dil, bir toplumun varlığını korumasının
yegane yoludur (İşcan, Yağmur Şahin, Varışoğlu, Kana, Şengül, 2012, s. 408)". Dilimizi yabancı dil
olarak öğretmek ve dünya dili olması için çabalamak bu yüzden önemlidir. Ana dil eğitiminde olduğu
gibi yabancılara Türkçe öğretiminde de dil bilgisi büyük önem taşımaktadır. "Dil bilgisi; doğru
düşünme, doğru konuşma ve yazmaya yardımcı bir çalışma alanıdır." (Özbay, 2011, s. 139). Her ikisi
de Türkçe öğretimi olarak benzer görünse de aslında farklı uzmanlık alanlarıdır. Dolayısıyla
öğretimleri farklıdır. Gün geçtikçe Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenmek isteyenlerin sayısının artması
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi alanında yapılan çalışmaların da artması ve hızlanması gerektiği
gerçeğini ortaya çıkarmaktadır.
Ders kitapları, eğitimin amaçlarını gerçekleştirmek üzere öğrencinin öğrenme yaşantılarına
kaynaklık eden bir, hatta birçok durumda tek öğretim materyali olarak belirtilmektedir (Halis, 2002, s.
51). Bu noktadan hareketle araştırmada Gazi Üniversitesi Türkçe Öğrenim, Araştırma ve Uygulama
Merkezi'nin (TÖMER) yayımladığı Yabancılar İçin Türkçe Dil Bilgisi (B2-C1 Düzeyi) kitabı
fiilimsilerin öğretimi yönünden incelenmiştir. Bu tezde bütün fiilimsi ekleri yerine sadece kitapta
öğretilen fiilimsi eklerine değinilmiştir. Dil bilgisi kitabında ele alınan fiilimsiler ile ilgili verilen
örneklerin ve alıştırmaların uygunluğu ile ders kitabından seçilen metinlerde geçen fiilimsilerin sıklığı
incelenmiştir.
İncelenen dil bilgisi kitabında fiilimsi eklerinin özellikle de zarf-fiil eklerinin tümüne yer
verilmediği görülmüştür. Verilen eklerde ise isim-fiil dışında sıfat-fiil ve zarf-fiil eklerinin
öğretiminde çoğu işleve değinilmediği görülmektedir. Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde
öğrencinin eki kavrayıp günlük hayatında kullanabilmesi için derste ekin farklı işlevlerine tam
anlamıyla değinilmelidir. Göze çarpan diğer bir nokta ise fiilimsi eklerinin birlikte kullanıldığı bazı dil
bilgisi yapılarının öğretilmemiş olmasına rağmen örneklerde yer almış olmasıdır. Özellikle edatlar ve
edilgen yapı ile kullanımı oldukça fazla olan bazı fiilimsi ekleri öğretilirken öğrenci oldukça
zorlanacaktır. Kitapta "fiilimsiler" B2 düzeyinin (Orta Düzey) ilk konusu iken "edilgenlik eki" B2
düzeyinin son konularında yer almakta, "edatlar" konusu ise C1 düzeyinin (İleri Düzey) ilk konusunda
anlatılmaktadır.
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Bir dili öğrenirken ana dilini öğrenen kişi ile o dili yabancı dil olarak öğrenen kişinin dikkatini
çeken şeyler çok farklıdır. Çoğu zaman ana dili konuşucusunun fark edemediğini o dili yabancı dil
olarak öğrenen kişi fark eder. Ana dili konuşucusunun farkına varmadan, sorgulamadan kabul ettiği
bir kullanımı yabancı dil konuşucusu sorgular ve kendi dili ile karşılaştırıp anlamaya çalışır. Özellikle
ana dili eklemeli bir dil ailesinden olmayan öğrenciler fiilimsileri öğrenirken zorlanmakta, kendi
dilindeki karşılığını bulmaya çalışmaktadır. Fakat fiilimsilerin pek çok dilde karşılığı yoktur ya da
farklı şekillerde ifade edilmektedir. Bu konuya değinilmesinin sebebi ana dili konuşucusu olan
öğretmenin farkına varamayacağı bu noktalara dikkat çekmek, öğrencinin karşılaşacağı sorunları
önceden görebilmesini sağlamaktır. Kısacası bu çalışmayla fiilimsilerin biçimsel yönünden çok
işlevsel yönüne öğrencilerin daha çok ihtiyacı olacağına dikkat çekerek oluşmuş/oluşabilecek sorunları
gidermeye çalışılmaktadır.
Çalışmada fiilimsiler ile ilgili verilen bilgiler sadece öğrenciye yönelik değildir. Örnek
cümleler öğrencilere yönelik iken, eklerin öğretimi ile ilgili genel bilgiler hem öğrenci hem öğretmene
yöneliktir. Öğrenci düzeyinin ve sınıfın durumunun göz önünde bulundurularak hangi bilginin, hangi
örneğin öğrenciye uygun olduğu kararını en iyi öğretmenin vereceği düşünüldüğünden, bu konuda
çalışmada verilen bilgilerde bir sınırlama yapılmamıştır.
YÖNTEM
Araştırmanın Modeli
Yabancı dil olarak Türkçede fiilimsilerin öğretimi üzerine yapılan bu araştırmada nitel
araştırma desenlerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır. Durum çalışması, görgül bir araştırma
olup güncel örnek bir olayı ya da durumu derinlemesine, gerçek dünyasında incelemekle ilgilidir
(Yıldırım ve Şimşek, 2011).
Çalışma Grubu
Araştırmanın evreni yabancılara Türkçe öğreten kurumlarda kullanılan ders kitaplarıdır.
Örneklemi ise Gazi Üniversitesi TÖMER'in hazırlamış olduğu "Yabancılar İçin Türkçe (B2-Orta
Düzey)" ders kitabıdır.
Verilerin Analizi
Araştırmada ulaşılan verilerin analizi için betimsel analiz kullanılmıştır. "Betimsel analizde
amaç, elde edilen bulguları düzenlenmiş ve yorumlanmış bir biçimde okuyucuya sunmaktır. Bu
amaçla elde edilen veriler, önce sistematik ve açık bir biçimde betimlenir. Daha sonra yapılan bu
betimlemeler açıklanır ve yorumlanır, neden-sonuç ilişkileri irdelenir ve birtakım sonuçlara ulaşılır."
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(Yıldırım ve Şimşek, 2011). Bu yöntemler doğrultusunda araştırmada takip edilen aşamalar şu
şekildedir:
1.

Kavramsal çerçeveyi oluşturmak için alanyazın taranmıştır.

2.
İncelenen dil bilgisi kitabında ele alınan fiilimsiler ile ilgili yapılan öğretim, eklerin
işlevleri, verilen örneklerin ve alıştırmaların öğrenci seviyelerine uygunluğu hakkında bulgulara
ulaşılmıştır.
3.

İncelenen ders kitabından seçilen metinlerde geçen fiilimsiler tespit edilmiştir.

4.

İncelenen iki kitabın fiilimsilerin öğretimine yönelik değerlendirmeleri yapılmıştır.

5.
Yapılan değerlendirmeler sonucunda öğreticilere, fiilimsilerin yabancılara öğretimi ile
ilgili öneriler sunulmuştur.
BULGULAR VE YORUMLAR
An Sıfat-Fiil Ekinin Öğretimine İlişkin Değerlendirme
-An sıfat-fiil eki Yabancılar İçin Türkçe Dil Bilgisi kitabında fiilimsilerin ilk konusu olan
sıfat-fiilin öğretimindeki ilk ektir. Dolayısıyla öğrenci fiilimsilerle ilk kez -An ekinin öğretiminde
karşılaşmaktadır. -An ekinin öğretimi ile ilgili örnekler incelendiğinde göze çarpan ilk şey edilgen
yapının öğrenciye henüz öğretilmemiş olmasıdır. Edilgenlik eki kitabın ilk konusu olan fiilimsilerden
birkaç konu sonra işlenmektedir. Üstelik verilen örnek cümleler de yetersiz bulunmuştur. Öğrencinin
bilmediği ve öğrenme aşamasında olduğu bu iki yapıyı bu kadar az örnekle kavraması çok zor
olacaktır. Bu durumda öğretmen de planlanan sürede bu yapıların öğretimini gerçekleştirirken
zorlanacaktır.
-DXk Sıfat-fiil Ekinin Öğretimine İlişkin Değerlendirme
Kitapta sıfat-fiil eklerinden en ayrıntılı verilen ek -DXk ekidir. Bunun da nedeni -DXk ekinin
birçok edatla kullanımının olmasıdır. Örneklerin çoğu -DXk + edat şeklindedir. Fakat burada dikkat
edilmesi gereken bir konu vardır. B2 düzeyine yani Orta Düzeye yeni geçmiş bir öğrenicinin ilk
konusu fiilimsilerdir.

Edatlar ise C1 yani İleri Düzey konusudur ve öğrenci bu konuyu henüz

görmemiştir. Orta düzey bir konu olan sıfat-fiilin öğretimi ile birlikte, İleri Düzey bir konu olan
edatların verilmesi doğru bulunmamıştır. Daha önce de belirtildiği gibi iki dil bilgisi yapısının aynı
anda öğretilmesi hem öğrencinin hem öğretmenin işini zorlaştıracaktır. Buna ek olarak verilen
örneklerde bilinmeyen kelimeler de olduğunda öğrencinin cümleyi anlaması daha da zorlaşacak, belki
de motivasyonunun düşmesine sebep olacaktır.
-AcAk Sıfat-Fiil Ekinin Öğretimine İlişkin Değerlendirme
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-AcAk ekinin öğretimi oldukça ayrıntılı verilmiştir. Örneklerin sayısı diğer eklerin öğretimine
göre gayet yeterlidir. Konunun sonunda yer alan uygulamalar ile de pekiştirilmiş olacaktır. Fakat konu
anlatımında bazı yanlışlar vardır. Bunlardan biri örneklerden önce açıklama olarak verilen "(benim) ....
fiil + -AcAk + (iyelik eki=özne işareti) + İSİM" ifadesinde yer alan iyelik eki=özne işareti ifadesinin
yanlışlığıdır. Cümlede geçen iyelik eki her zaman özneyi işaret etmez.
-mXş Sıfat-Fiil Ekinin Öğretimine İlişkin Değerlendirme
"Susamış hayvan, ölmüş kedicik, donmuş meyveler, hasar görmüş bina..." gibi basit cümleler mXş sıfat-fiil ekinin öğretimine girişte oldukça uygundur. Verilen ilk örnek cümlelerin fiilleri
öğrencinin geçmişte öğrenmiş olduğu emir ve istek kipiyle çekimlenmiş olması sevindiricidir. Böylece
öğrenci yeni bir dil bilgisi konusu öğrenirken geçmişte öğrendiklerini de pekiştirme fırsatı bulacaktır.
Bu olumlu eleştirilerimizin yanında olumsuz eleştirilerimiz de bulunmaktadır. Bunlardan biri -mXş
sıfat-fiil ekinin öğretiminde de henüz öğrencilerin bilmediği edilgen yapıyla kullanımının verilmesidir.
Hep savunduğumuz gibi yeni bir dil bilgisi konusu içinde eski bilgileri pekiştirecek fırsatların
tanınması en doğrusudur. Dolayısıyla da burada yapılması gereken edilgenlik ekinin öğretiminde mXş sıfat-fiil ekinin bu kullanımına yer verilmelidir. Bir diğer olumsuz eleştirimiz ise -An ekinin
değerlendirmesinde bahsettiğimiz gibi "Sıfat-fiiili isim yapmak" konusudur. Kitapta aynen geçen "mXş ekli fiilimsi sıfatlar isim olarak yaygın şekilde kullanılır." ifadesi tamamen yanlıştır. Aslında
birer niteleme ve belirtme ismi olan sıfatların sıfat görevini yerine getirebilmesi için başka bir ismin
önüne gelmesi gerekmektedir. Başka bir ismin önüne gelmediğinde yani onu nitelemediği ve
belirtmediğinde zaten isimdir. Dolayısıyla kitapta kullanılan bu ifade yanlıştır, kitaptan çıkarılması
gerekmektedir.
AsI Sıfat-Fiil Ekinin Öğretimine İlişkin Değerlendirme
-AsI sıfat-fiil eki ile ilgili öğrencinin ihtiyaç duyacağı tüm işlevler verilmiştir. Örnekler ne
eksik ne de fazladır. Yapı bakımından zorlanmasa da anlam bakımından yabancı bir öğrencinin ekin
karşılığını zihninde oturtması başlarda kolay olmayabilir. Bu yüzden de kitapta eş formlara yer
vermeye ihtiyaç duyulmuştur. -AsI ekinin anlam olarak "-mAyA değer" ifadesiyle karşılanması
doğrudur. Fakat -e değer edatını öğrencinin öğrenmemiş olması zihninde bulanıklığa neden olabilir.
-(X)r Sıfat-Fiil Ekinin Öğretimine İlişkin Değerlendirme
-(X)r sıfat-fiil eki, öğrencilerin geniş zaman ekiyle karıştırabileceği bir ektir. Dolayısıyla
öğrenciye bu ek öğretilirken üzerinde en fazla durulması gereken nokta burasıdır. Bunun dışında
öğrenci artık "fiil + fiilimsi eki" yapısını önceki eklerde kavramış olacağından dil bilgisi yapısını
kurmakta zorlanmayacaktır. -(X)r sıfat-fiil ekinin farklı işlevleri de bulunmadığından öğretimi kolayca
sağlanır. Fakat yine de verilen üç örnek kesinlikle yetersizdir. Örnekler sadece -(X)rsıfat-fiil ekinin
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isim olmuş haline yöneliktir (gelir, akarsu, yarar). Verilen örneklerin çoğaltılması ve sıfat tamlaması
yaptığı cümlelere örnek verilmesi gerekmektedir.
-mAz Sıfat-Fiil Ekinin Öğretimine İlişkin Değerlendirme
Kitap -mAz ekiyle ilgili örnekleri de -(X)r ekinde olduğu gibi çok kısa tutmuştur. Verilen
örnek cümleler sadece üç tanedir. Bu cümlelerin hepsi de edilgen yapı ile birlikte kullanılmıştır. Daha
önce de bahsedildiği gibi öğrenci henüz edilgenlik ekini öğrenmemiştir ve fiilimsilerden birkaç konu
sonra öğrenecektir. Bu noktada öğrencinin konuyu kavramada zorlanacağı düşünülmektedir. Verilen
örneklerin artırılması gerektiği gibi ikilemeli kullanımlarına da örnekler verilmelidir. Kitapta bu tip
örneklere rastlanmasa da aynı veya zıt anlamlı ikilemeli kullanımlar günlük hayatta sık karşılaşılan
kullanımlardır (Çocuğun bitmez tükenmez istekleri vardı, vs.).
Sıfat-Fiilin Öğretimine Yönelik Genel Değerlendirme
Fiilimsiler günlük hayatta çok sık kullanılan, dolayısıyla da öğrencinin hem sözlü hem yazılı
anlatımda sık karşılaşacağı yapılardır. Bu nedenle öğretimi oldukça önemlidir. Gazi Üniversitesi
TÖMER'in yayımlamış ve derslerinde kullanmış olduğu Yabancılar İçin Türkçe Dil Bilgisi kitabında
fiilimsilerin öğretimi ile ilgili ilk konu sıfat-fiildir. Fiilimsi yapısı ile ilk kez karşılaşan öğrencinin
konu mantığını kavraması için hedef konu olabildiğince basit bir şekilde ele alınmalıdır. Fakat
kitaplarda fiilimsi ile ilk kez karşılaşan öğrenci aynı zamanda edilgen yapı, edatlar gibi konularla da
ilk kez burada karşılaşmaktadır. Bu da öğrencinin işini zorlaştıracaktır.
Öğrencinin öğrenmekte olduğu dil bilgisi konusunun içinde, yabancı olduğu yeni bir dil bilgisi
konusu olmaması gerekmektedir. Edatlar ve edilgenlik ile oldukça iç içe olan bazı sıfat-fiil
örneklerinin, ileriki konularda yer alan edatlar ve edilgenlik ekinin öğretiminde verilmesinin daha
doğru olacağı düşünülmektedir. Böylece edatlar/ edilgenlik yapıları öğretilirken önceden öğrenilmiş
olan sıfat-fiil konusuna ek bilgiler verilip tekrar yapılmış olacak, öğrenci tek bir konu üzerinde
yoğunlaşıp bilgilerde bulanıklık değil kalıcılık sağlayacaktır. Bu düşünceden yola çıkarak konumuz ile
direkt bağlantısı olmasa da edilgenlik eklerinin örnek cümlelerine baktığımızda sıfat-fiil ile birlikte
kullanıldığı yapılara örnek verilmediği görülmüştür. Bu da bir eksiklik olarak değerlendirilmiştir.
Konu anlatımında geçen "Sıfat-Fiili İsim Yapmak" başlığı altında verilen bilgiler yanlıştır.
Başka bir ismi niteleyip belirtmiyorsa sıfat yapma görevini yerine getirmemiş demektir. Bu durumda o
kelimeye sıfat denilemez, "Sıfat-Fiili İsim Yapmak" başlığı kullanılamaz. Çünkü o zaten isimdir.
Türkçede kalıp diye bir şey yoktur. İncelenen bu kitapta bazı konu anlatımları sırasında "...
kalıbı" şeklinde ifadelere yer verilmiştir. Ezberci anlayışa yönelten bu yanlış tutum dil öğretmekten
çok öğretmemeye yöneliktir. Kitaptaki bu yanlışlar düzeltilmelidir.
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Yabancılar İçin Türkçe Dil Bilgisi Kitabında Zarf-Fiilin Öğretimi
-(X)p Zarf-Fiil Ekinin Öğretimine İlişkin Değerlendirme
-(X)p eki günlük hayatta çok sık kullanılan eklerimizden bir tanesidir. -(X)p ekinin iki fiili
birbirine bağlamak gibi basit kullanımının yanında karmaşık kullanımları da vardır. Orta Düzey
Türkçe dersi alan bir öğrenci için bu karmaşık kullanımlarının hepsi olmasa da bir kısmı verilmelidir.
Yukarıdaki örneklerde de görüldüğü gibi hedef kitabın verdiği örnekler hem miktar bakımından hem
de ekin kullanım biçimlerinin öğretimi bakımından Orta Düzey Türkçe öğrencisi için yetersizdir. En
azından -(X)p zarf-fiil ekinin tekrarlı kullanımından bahsedilebilirdi.
-ArAk Zarf-Fiil Ekinin Öğretimine İlişkin Değerlendirme
Orta düzey öğrenciler için -ArAk eki durum bildiren kullanımlarda "Nasıl?" sorusuyla birlikte
verilerek kolayca öğretilebilir. Verilen örneklerin hepsi de durum bildirme görevindedir. Konumuzla
doğrudan ilgisi olmasa da örneklerdeki bazı kelime/kelime grupları doğru bulunmamıştır (etraflıca,
davetiye çıkarmak, hafife almak, deli gibi çalışmak vs.). Elbette ki kelime öğretiminin dil bilgisi
öğretiminin içinde yapılabilir, belli bir oranda yapılmalıdır da. Fakat bu örnekleri bir yabancının
anlayabilmesi için ileri düzey öğrencisi olması gerekir.
-A ... -A Zarf-Fiil Ekinin Öğretimine İlişkin Değerlendirme
Kitapta diğer eklere nazaran bu ekin kullanım alanlarına daha fazla yer verilmiştir. Gerek ArAk ekinin görevini karşılaması yönüyle gerekse sebep-sonuç, amaç-sonuç ve aktarım cümlelerinde
diye kelimesi ile birlikte kullanımının verilmesi sevindiricidir. Ergin, diye zarf-fiili ile ilgili "Bugün
tek olarak kullanılan di-y-e gerundiumu artık edat durumuna düşmüş gibidir: böyledir diye, geldin
diye... misallerinde olduğu gibi." (Ergin, 2007, s. 339) açıklamada bulunmuştur. Günümüzde tekrarlı
kullanımı ile bilinen bu zarf-fiil ekinin tek olarak kullanıldığı fiile kitapta yer verilmesi ve yeri
gelmişken diye zarf-fiilinin cümlede farklı kullanımlarının gösterilmesi öğrenciler için faydalı
olacaktır.
-XncA Zarf-Fiil Ekinin Öğretimine İlişkin Değerlendirme
-XncA zarf-fiil eki zaman bildirme yönüyle öğretilmesi ve öğrenilmesi kolay eklerden biridir.
Ekin olumlu kullanımı için verilen örnekler yeterlidir. Fakat olumsuz kullanımı için verilen iki örnek
yeterli bulunmamıştır. Olumsuz kullanımı kalıp olarak sadece -mA olumsuzluk ekinin gelmesiyle olsa
da verdiği anlam bakımından yukarıda da bahsedildiği gibi "-mAdAn" veya "-DXğX için" anlamlarını
kapsar. Bu farkı öğrenciye sezdirmek için verilen örneklerin çoğaltılması gerektiği düşünülmektedir.
-(X)r... -mAz Zarf-Fiil Ekinin Öğretimine İlişkin Değerlendirme
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-(X)r... -mAz eki orta düzey bir öğrencinin çabuk kavrayabileceği eklerdendir. Cümleye tezlik
anlamı katan bu ek ile ilgili kitapta verilen örneklerden bazıları uygun bulunmamıştır. "Güneş doğar
doğmaz yola çıktılar." Güneşin doğması bir süreçtir ve bu ek ile tezlik anlamına uygun düşmediği
düşünülmüştür. Aynı şekilde "Kedim yavrular yavrulamaz tüm mahalle bizim eve doldu." cümlesinde
de tezlik anlamı tam karşılanmadığı için öğrencide kafa karışıklığına sebep olabilir. Bunun dışında her
-(X)r... -mAz ekinin tezlik anlamı vermediğini de öğrencilere belirtmek gerekmektedir. Yukarıda
verilen örnekte de olduğu gibi özelikle "ister istemez" kalıbı günlük hayatta sık kullanılan bir kalıptır
ve tezlik bildirmemektedir.
-ken Zarf-Fiil Ekinin Öğretimine İlişkin Değerlendirme
-ken eki fiilimsiler konusunda en ayrıntılı eklerdendir. Birçok kullanımı vardır ve bu
kullanımların hepsi de çok önemlidir. Kitap da bunu dikkate alarak olabildiğince tüm kullanımlarına
değinmiştir. Verilen örnekler hem nicelik hem de nitelik olarak uygun bulunmuştur. Sadece iki
örneğin değiştirilmesi gerektiği düşünülmektedir. Bunlardan birinde kelime uygun görülmemiştir.
"Tüm işçiler çalışmaktayken makineler birden stop etti." cümlesinde stop etmek fiili yerine durmak
fiili daha iyi olabilirdi. Bunun dışında bir diğer örnek olan "Tam seni arayacakken çıkageldin sürpriz
yaptın." cümlesindeki çıkageldin fiili yerine çıkıp geldin fiili daha uygun olacaktır. Çünkü öğrenci
daha sürerlilik fiilini öğrenmemiştir. Oysa -(X)p zarf-fiil ekini, -ken ekinin öğretiminden az önce
öğrenmiştir ve bu şekildeki bir örnek öğrencinin önceki bilgisini pekiştirmesine yardımcı olacaktır.
-mAdAn Zarf-fiil Ekinin Öğretimine İlişkin Değerlendirme
-mAdAn eki birkaç noktaya dikkat çekildiği takdirde kolay öğretilebilen eklerdendir.
Olumsuzluk ve durum bildiren bu zarf-fiil ekinin hem olumlu hem de olumsuz bir fiile
bağlanabildiğini; fakat anlamda farklılık olacağını öğretmenin öğrenciye iyi bir şekilde sezdirmesi
gerekmektedir. Aynı cümle hem olumlu hem de olumsuz fiil ile verildiğinde öğrenci farkı
görebilecektir. Kitapta bununla ilgili iki örnek verilmiştir, yetersizdir. Bu durumda öğretmen örnekleri
kendi çoğaltmak zorunda kalacaktır. Bunun dışında "-mAdAn" ve "-mAdAn önce" yapılarında ana
cümlenin yapılış sırası farklıdır. Bu noktada öğrenci biraz güçlük çekebilir. Bunu önlemek için yine
aynı örnek üzerinden farkı gösterilebilirdi.
-AlI Zarf-Fiil Ekinin Öğretimine İlişkin Değerlendirme
Fiilin başlangıç anına vurgu yapan -AlI eki için kitapta verilen en güzel örnek " Ders başlayalı
yirmi dakika oldu." cümlesidir. Diğer örnek cümleler pek uygun bulunmamıştır. Özellikle son örnek
cümle oldukça karmaşıktır. "Bir ay sonra okula başlayalı bir yıl geçmiş (olmuş) olacak." cümlesi
yerine "Okula başlayalı bir yıl olacak." şeklinde sadeleştirilmiş bir cümle, konunun kavranmasını daha
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da kolaylaştıracaktır. Böyle karmaşık cümleler, öğrenilmekte olan dil bilgisi yapısı içinde
verilmektense metin içinde verilmelidir.
-DXkçA Zarf-Fiil Ekinin Öğretimine İlişkin Değerlendirme

-DXkçA zarf-fiil eki örneklerinin "aşamalılık" ve "yineleme" işlevine göre verilmesi
öğrenci için farkındalık yaratabilir. Bu açıdan örneklerin ayrımı olumlu bulunmuştur. Ancak
verilen örnekler yetersizdir ve başka örneklerle desteklenmesi kaçınılmazdır.
-mADIkçA Zarf-Fiil Ekinin Öğretimine İlişkin Değerlendirme
-mADIkçA eki ile ilgili kitapta sadece iki örnek verilmiştir. Yapı bakımından -DXkçA
zarf-fiil ekinin olumsuzu olsa da anlam bakımından bu ekin farklı bir işlevi vardır. Yoksa/
aksi takdirde anlamını veren ek ile ilgili daha fazla örnek verilmesi gerekmektedir.
Zarf-Fiilin Öğretimine Yönelik Genel Değerlendirme
Zarf-fiil, fiilimsi türleri arasında en kapsamlı olanıdır. Türkçede yaklaşık altmış tane
zarf-fiil eki bulunurken kitapta bunlardan en sık kullanılan on tanesine yer verilmiştir. Bunlar;
"-(X)p, -ArAk, -XncA, -A...-A, -(X)r...-mAz, -ken, -mAdAn, -AlI, -DXkçA, -mADIkçA"
ekleridir. Verilen ekler öğrencilerin düzeyine uygun olduğu gibi günlük hayatta ihtiyaçlarını
karşılamaya da yetecektir.
Zarf-fiil, öğrencilerin anlamakta zorlandığı fiilimsi türlerindendir. Eklerin birden çok
işlevi vardır. Orta düzey öğrencisi için tüm işlevlerin verilmesi elbette doğru olamayacaktır ki
çok fazla zarf-fiil eki, bu eklerin de çok fazla işlevleri bulunmaktadır. Kitapta da ele alınan
zarf-fiil eklerinin işlevlerden bir kısmına değinilmiştir. Bunlardan bazıları oldukça
karmaşıktır. Bu karmaşıklığı gidermek için öğrenciye bolca örnek cümleler verilmelidir. Bu
anlamda kitaptaki örnek cümlelerin yetersizolduğu söylenebilir.
Bazı eklerin ise olumsuz hallerine örnek verilmemiştir. -mA olumsuzluk ekinin
getirilerek yapılacağını öğrencinin biliyor olacağı düşünülmüş olabilir. Fakat yine de anlam
bakımından olumsuzluk eki ile kullanılan zarf-fiilin farklı işlevleri olabilmektedir. Bu nedenle
olumsuz örneklerine de yer verilmesi gerektiği düşünülmektedir.
Örnek cümlelerde öğrencinin asıl konuyu kavramasını zorlaştıracak bazı kelime/
kelime gruplarının yer alması doğru bulunmamıştır. "yere çakılmak, davetiye çıkarmak, buz
kesmek, günü tüketmek vb." mecazi ifadelerin ileri düzeyde yer alması daha iyi olabilirdi.
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Yabancılar İçin Türkçe Dil Bilgisi Kitabında İsim-Fiilin Öğretimi
-mAk İsim-Fiil Ekinin Öğretimine İlişkin Değerlendirme
-mAk isim-fiil ekinin öğretilmesi basit gibi görülebilir. Ancak cümle içinde farklı anlamlara
gelebiliyor olması öğrencinin işini zorlaştırmaktadır. Kitapta verilen örneklerde de -mAk isim-fiil
ekinin hemen hemen tüm işlevleri verilmiştir. B2 düzeyinde bir öğrenci için kitapta bu kadar çok
işlevin verilmesi konunun olduğundan daha zormuş gibi algılanmasına sebep olabilir. Türkçede
"seçeneksizlik cümlesi, tam tersine yapma cümlesi, bunun yanında bu da..." gibi dil bilgisi terimleri
bulunmamaktadır. Bunların bu şekilde verilmesi sanki bir kuralmış düşüncesi yaratabilir, öğrenciyi
ezbere yöneltebilir. Bunun yanında "istek cümlesi (-mAk iste-), gereklilik cümlesi (-mAk gerek)"
işlevlerinin verilmesine gerek olmadığı düşünülmektedir. Zaten bu cümleler istemek ve gerek/lazım
şeklinde bitirilmiştir ve öğrenci bunu anlayabilir. Bu nedenle -mAk, -mAktA, -mAktAn yapılarının
öğretilip anlam farklılıklarını okuma ve dinleme metinleri ile verilmesinin daha doğru olacağı
düşünülmektedir.
-mA İsim-Fiil Ekinin Öğretimine İlişkin Değerlendirme
-mA eki ile ilgili kitaptaki ilk beş örnek ekin asıl işlevi ile ilgilidir. Yani fiilin gösterdiği işin
adı olması işlevi ile ilgilidir. İlk beş örnekten sonraki örnek cümlelerde ise ekin edatlarla olan
kullanımlarına örnekler verilmiştir. Bu örneklerde ekin on iki farklı edatla kullanımı verilmiştir.
Yabancılar İçin Türkçe Dil Bilgisi Kitabı'nda "fiilimsiler" B2 konusu iken "edatlar" C1 konusudur.
Yani edatlar konusu fiilimsiler konusundan sonra işlenmektedir. Bu yüzden verilen örnekler öğrenci
için iki bilinmeyenli denklem gibidir. Verilen örneklerin edatlar konusu işlendikten sonra verilmesi iki
konunun öğretimi de gerçekleşmiş olacağı için daha uygun olur. Bu yüzden edatlı örnekler çıkarılmalı,
konumuzla ilgili ilk beş örnek gibi basit ve hedefe yönelik örnekler çoğaltılmalıdır.
-(X)ş İsim-Fiil Ekinin Öğretimine İlişkin Değerlendirme
Kitapta fiilimsilerin öğretimi ile ilgili en az bilgi ve örnek -(X)ş ekindedir. Kolay bir ektir.
Verilen örnekler ile birlikte ekin okuma/dinleme metinlerinde geçmesi, alıştırmalarla pekiştirilmesi ve
öğrenciden örnek cümleler istenmesi konunun daha iyi kavranmasına yardımcı olacaktır. Öğrenciler
ekin görevini kavradıktan sonra eki fiile getirerek -Fiil+ -(X)ş-cümle içinde rahatlıkla kullanabilir.
İsim-Fiilin Öğretimine Yönelik Genel Değerlendirme
İsim-fiiller gerek ek bakımından az sayıda olması gerekse eklerin çok fazla işlevinin olmaması
sebebiyle öğrencileri ve öğretmenleri pek zorlamayan fiilimsi türüdür. Yapılan bu araştırmada,
yabancılara Türkçe öğretiminde isim-fiilin öğretimine yönelik neredeyse hiç bilimsel çalışmaya
rastlanmamıştır. Zarf-fiil ve isim-fiile yönelik az da olsa bilimsel çalışmalara rastlanırken isim-fiilde
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böyle bir çalışmaya rastlanılmaması da diğer fiilimsilere nazaran isim-fiilde bu çalışmalara pek ihtiyaç
duyulmadığının göstergesidir denilebilir. Elbette ki isim-fiil eklerinin de farklı işlevleri olduğundan
dikkat edilmesi gereken noktalar vardır.
SONUÇ
Bir dilin yabancı dil olarak öğretiminde dil bilgisinin önemi yadsınamayacak kadar büyüktür.
Fiilimsiler, gerek ana dil gerek yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde dil bilgisi konuları içinde
önemli bir yer tutmaktadır.
Bu çalışmada Gazi TÖMER'in hazırlamış olduğu Yabancılar İçin Türkçe Dil Bilgisi kitabı ve
Yabancılar İçin Türkçe öğrenim setinden B2 düzeyi (Orta Düzey) için hazırlanan ders kitabı
fiilimsilerin (sıfat-fiil, zarf-fiil, isim-fiil) öğretimi yönünden incelenmiştir. Konuyla ilgili
değerlendirmeler yapılmıştır.
Yabancılar İçin Türkçe Dil Bilgisi kitabında üç fiilimsi türü de konu anlatımı ve örnekler
bakımından eşit olarak ele alınmıştır. Uygulamalar kısmında ise isim-fiile yönelik alıştırmalara pek
yer verilmemiş, zarf-fiile yönelik alıştırmaların ağırlıkta olduğu görülmüştür. Her ekin öğretimine
yönelik konunun hemen ardından alıştırmalara yer verilmeyip tüm fiilimsi türlerine ait ekler
öğretildikten sonra uygulamaların verilmesi eksiklik olarak görülse de genel olarak bakıldığında
uygulamalar kısmında alıştırmalar fiilimsilere yönelik kazanımları gerçekleştirecek nitelikte ve yararlı
bulunmuştur.
Sonuç olarak incelenen bu kitapların, Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlere fiilimsiler
konusunu öğretmekte -birkaç eksiklik dışında- başarılı oldukları kanaatine ulaşılmıştır.
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ÖZET
Bu çalışmanın amacı, ortaöğretim öğrencilerinin Türkçedeki terim çeşitliliğine yönelik düşüncelerini
ortaya koymaktır. Bu çalışmada nitel araştırma desenlerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır. Çalışmanın
örneklemini Çanakkale ilinde öğrenim gören 48 tane ortaöğretim öğrencisi oluşturmaktadır. Veri toplama aracı
olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi yöntemi ile temalara
ayrılarak kodlanmıştır. Bu çalışmanın sonucunda öğrenciler genel olarak Türkçe içerisinde var olan terim
çeşitliliğinin konuları öğrenmede kendilerini olumsuz etkilediğini söylemişlerdir.
Anahtar Kelimeler: Terim, Terim Çeşitliliği, Terim Sorunu, Türkçe

ABSTRACT
The aim of this study is to reveal the thoughts of the secondary school students regarding the diversity
of the term in Turkic. Case study was used in research. The sample of the study constitutes 48 secondary school
students studying in Çanakkale. Semi-structured interview form was used as data collection tool. The obtained
data are coded by using the content analysis method. As a result of this study, students generally stated that the
variety of terms existing in Turkish had a negative effect on learning the subjects.
Keywords: Term, Term Variation, Term Problem, Turkish
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GİRİŞ
Terim, “bilim ve sanat kollarında kullanılan, nunların müfredatına ve disiplinine tabii bulunan
ve belirli bir kavramın, nesnenin, durumun veya olayın karşılığı olan kelime”dir (Dilaçar, 1957).
Cumhuriyetin ilk yıllarına kadar “ıstılahat-ı ilmiyye”, “ıstılahat-ı fenniyye”, “ıstılahat-ı edebiyye”
şeklinde kullanılan terim kelimesinin kökeni ile ilgili farklı fikirler bulunmaktadır. Terim kelimesinin
kökenini dilimizdeki “dermek” fiilinin eski şekli olan “termek” fiiline dayandıranlar vardır (Gürlek ve
Şen, 2014).
Oldukça köklü bir geçmişe dayanan dilimizde geçmişten günümüze devam eden bir terim
sorunu olduğu söylenebilir (Bkz. Gürlek ve Şen, 2014; Zülfikar, 2011). Bu sorun ilk etapta Türklerin
İslam uygarlığının temsilcisi olmasıyla dilimize giren Arapça terimlerle başlamış, bugün ise var olan
batı kaynaklı terimlere Türkçe karşılık bulunamamasıyla devam etmektedir. Avrupa’da Rönesansla
bilimde ve teknikte büyük ilerlemeler kaydedilmesine bağlı olarak terminoloji başlıca bir dal haline
gelmiş ancak Türklerde bu konunun ele alınması Tanzimat dönemini bulmuştur. Türkiye Türkçesinde
terimlerin bir sorun olarak ortaya çıkması, Tanzimat döneminde sadeleşme hareketiyle başlamaktadır.
Bu dönemde terimlere Osmanlıca bir karşılık mı bulunsun yoksa kaynak dildeki hali bozulmadan mı
alınsın şeklinde tartışmalar mevcuttur. İlk etapta dil bilgisi alanında Arapça köklerden Osmanlıca
terimler yapılmıştır. Ziya Gökalp’in 1923’te yayımladığı Türkçülüğün Esasları adlı kitabı bu konuya
canlılık getirmiştir. Gökalp bu eserinde yeni terim aranacağı zaman öncelikle halk diline bakılması,
bulunamazsa Türkçe kurallara bağlı eklerle kelime türetilmesi, bunun da yetmediği takdirde Arapça ve
Farsça ya başvurulması ancak tamlamalardan da kaçınılması gerektiğini söylemiştir (Gökalp, 1976:
130; Pilav, 2008; Zülfikar, 1991).
Terim sorunu geçmişten günümüze tartışılmaktadır (Armağan, 2015; Dilaçar, 1957;
Dizdaroğlu, 1988; Gökalp, 1976; Pilav, 2008; Zülfikar, 1991). Bu çalışma kapsamında Türk dilinde
var olan bu terim sorununun öğrenciler üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Bu bağlamda bu çalışmanın
amacı, ortaöğretim öğrencilerinin Türkçedeki terim çeşitliliğine yönelik düşüncelerini ortaya
koymaktır. Bu kapsamda araştırmanın alt problemleri aşağıdaki gibidir:
1. Öğrenciler Türkçe dil bilgisinde var olan terimlere hakimler mi? Bu konu hakkında ne
düşünüyorlar?
2. Türkçede var olan terim çeşitliliği öğrencilerin konuyu öğrenmelerine etkide bulunuyor mu?
3. Türkçede var olan terim çeşitliliği konusunda öğrencilerin düşünce ve öneriler neler?
4. Öğrenciler Türkçedeki terimleri daha kolay öğrenebilmek için neler öneriyorlar?
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YÖNTEM
Araştırmanın Modeli
Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır. Durum
çalışması; güncel bir olguyu kendi gerçek yaşam çerçevesi (içeriği) içinde çalışan, olgu ve içinde
bulunduğu içerik arasındaki sınırların kesin hatlarıyla belli olmadığı ve birden fazla kanıt veya veri
kaynağının mevcut olduğu durumlarda kullanılan, görgül bir araştırma yöntemidir ( Akt. Yıldırım ve
Şimşek, 2016).
Evren ve Örneklem
Araştırmanın çalışma gurubunu Çanakkale ilinde bazı özel kurumlarda öğrenim görmekte olan
48 tane 12.sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Görüşme formu her bir katılımcıya gönüllülük esasına
dayanarak uygulanmıştır. Çalışmaya 29 kadın, 19 erkek öğrenci katılmıştır.
Veri Toplama Aracı
Bu araştırmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır.
Bu form iki bölüm şeklinde oluşturulmuştur. İlk bölümde katılımcılara sıfat, zarf, zamir, fiil, hikaye,
eş anlamlı, eş sesli, fiilimsi ve edat tanımları verilmiş ve boşluk doldurmalara bu tanımlardan yola
çıkarak yukarıdaki terimleri yazmaları istenmiştir. Bu terimlerin seçilme amacı her birinin eş anlamlı
farklı bir terime sahip oluşudur. Görüşme formunun ikinci bölümünde katılımcılara 4 tane açık uçlu
soru sorulmuştur. Oluşturulan tüm sorular 4 uzman tarafından değerlendirilerek uygun bulunmuştur.
Verilerin Analizi
Elde edilen veriler içerik analizi yoluyla temalara ayrılarak kodlanmıştır. İçerik analizinde
amaç, toplanan verileri açıklayabilecek kavramlara ve ilişkilere ulaşmaktır. Bu amaçla toplanan
verilerin önce kavramsallaştırılması, daha sonra da ortaya çıkan kavramlara göre mantıklı bir biçimde
düzenlenmesi ve buna göre veriyi açıklayan temaların saptanması gerekmektedir (Yıldırım ve Şimşek,
2016). Veriler kategorilere ayrılırken iki uzman görüşüne başvurulmuştur. Her bir katılımcı K1, K2,
K3, K4…. şeklinde kodlanmıştır.
BULGULAR VE YORUMLAR
Araştırmada öğrencilere sıfat, zarf, zamir, fiil, hikaye, eş anlamlı, eş sesli, fiilimsi ve edat
tanımları verilmiş ve boşluk doldurmalara bu tanımlardan yola çıkarak yukarıdaki terimleri yazmaları
istenmiştir. Öğrencilerin boşluk doldurma sonuçları tablo 1’de gösterilmiştir.
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Tablo 1Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Boşluk Doldurma Sonuçları

Kadın
Erkek

B1
Sıfat

B2
Önad

27
15

1
0

Boş veya
Yanlış
2
4

B3

Zarf

Belirteç

15
11

0
0

Boş veya
Yanlış
14
8

Zamir

Adıl

24
13

0
1

Boş veya
Yanlış
5
5

Tablo 1 incelendiği zaman katılımcıların birinci boşluk doldurma için çoğunlukla sıfat terimini
tercih ettiği görülebilir. 27 kadın, 15 erkek katılımcı olmak üzere 42 katılımcının sıfat cevabını
vermiştir. Önad terimini sadece 1 katılımcı kullanmıştır. Toplamda 6 katılımcı da boş veya yanlış
cevap vermiştir. Bu da bize sıfat teriminin katılımcılar tarafında yaygın bir şekilde kullanıldığını fakat
önad teriminin pek kullanılmadığını gösterir.
İkinci boşluk doldurma için katılımcılar genel olarak zarf terimini tercih etmişlerdir. 15 kadın,
11 erkek olmak üzere 26 katılımcı zarf terimini kullanmıştır. Belirteç terimini kullanan katılımcıya
rastlanmamıştır. Toplamda 22 katılımcı soruya yanlış veya boş cevap vermiştir. Bu verilerden
hareketle belirteç teriminin katılımcılar tarafından tercih edilmediği söylenebilir.
Üçüncü boşluk doldurma için katılımcılar genel olarak zamir terimini tercih etmiştir. 24 kadın,
13 erkek olmak üzere 37 katılımcı zamir terimini tercih etmiştir. Kadın katılımcılardan adıl terimini
tercih eden olmamış, erkek katılımcılardan yalnızca bir tanesi adıl terimini tercih etmiştir. 10 katılımcı
ise soruya boş veya yanlış cevaptır. Bu tablodan da göreceği üzere zamir terimi yaygın olarak
kullanılmakta fakat belirteç terimi fazla tercih edilmemektedir.
Bu tablodan hareketle Türkçede yaygın olarak kullanılan terimlerin sıfat, zarf ve zamir olduğu
söylenebilir. Katılımcılar bu terimlerle aynı anlama gelen önad, belirteç ve adıl terimlerini tercih
etmemişlerdir. Elde edilen verilere göre bazı katılımcılar her iki terimi de kullanmış, bu veriler de
tabloya yansıtılmıştır.
Tablo 2 Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Boşluk Doldurma Sonuçları
B4

Kadın
Erkek

Fiil

Eylem

20
13

5
4

Boş
veya
Yanlış
6
2

B5
Hikaye

Öykü

10
7

2
1

Boş
veya
Yanlış
18
11

B6
Eş
Anlamlı

Anlamdaş

16
11

0
1

Boş
veya
Yanlış
13
7

Tablo 2 incelendiği zaman dördüncü boşluk doldurma için katılımcıların genel anlamda fiil
terimini kullandıkları görülebilir. 20 kadın, 13 erkek olmak üzere toplamda 33 katılımcı fiil terimin
tercih etmiştir. 5 kadın, 4 erkek katılımcı ise eylem terimini tercih etmiştir. Yine bu katılımcıların bir
kısmı her iki terimi de kullanmıştır. Buna rağmen eylem teriminin pek fazla tercih edilmediği
görülebilir. Toplamda 8 katılımcı ise soruya boş veya yanlış cevap vermiştir.
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Beşinci boşluk doldurma için katılımcılar genel olarak hikaye terimini kullanmışlardır. 10
kadın, 7 erkek olmak üzere toplamda 17 katılımcı hikaye terimini tercih etmiştir. 2 kadın, 1 erkek
katılımcı ise öykü terimini kullanmıştır. Buradan hareketle genel olarak hikaye teriminin tercih
edildiği söylenebilir. 18 kadın, 11 erkek olmak üzere 29 katılımcı soruya boş veya yanlış cevap
vermiştir. Bu verilerden hareketle katılımcıların hikaye-öykü tanımına yeterince hakim olmadığı
düşünülebilir.
Altıncı boşluk doldurma için katılımcıların çoğunlukla eş anlamlı terimini tercih ettikleri
görülebilir. 16 kadın, 11 erke olmak üzere 27 katılımcı bu boşluk doldurma için eş anlamlı terimini
tercih etmiştir. Kadın katılımcılardan anlamdaş terimin tercih eden olamamakla birlikte erkek
katılımcılardan yalnızca bir kişi bu terimi kullanmıştır. Bu verilerden hareketle Türkçede anlamdaş
teriminin yaygın olarak tercih edilmediği sonucuna ulaşılabilir. Toplamda 20 katılımcı ise soruya
yanlış ya da boş cevap vermiştir.
Bu verilere göre katılımcıların çoğunlukla fiil, hikaye ve eş anlamlı terimlerini tercih ettikleri
görülmektedir. Eylem, öykü ve anlamdaş terimleri yaygın olarak kullanılmamaktadır. Bunun yanısıra
katılımcıların hikaye ve eş anlamlı terimlerinin tanımlarına da yeterince hakim olmadıkları
söylenebilir.
Tablo 3 Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Boşluk Doldurma Sonuçları

Kadın
Erkek

Eş sesli

B7
Sesteş

13
6

14
11

Boş veya
Yanlış
4
4

B8
Eylemsi

Fiilimsi
10
10

0
0

Boş veya
Yanlış
19
9

Edat
4
2

B9
İlgeç
0
0

Boş veya
Yanlış
25
17

Tablo 3 incelendiği zaman yedinci boşluk doldurma için katılımcıların genel olarak sesteş
terimini kullandıkları görülebilir. 14 kadın, 11 erkek toplam 25 katılımcı sesteş terimini tercih ederken
13 kadın, 6 erkek toplam 19 katılımcı eş sesli terimini kullanmıştır. Bu verilerden hareketle her iki
terimin de kullanıldığı, sesteş teriminin ise daha fazla tercih edildiği yorumu yapılabilir.
Sekizinci boşluk doldurma için katılımcılar fiilimsi terimini tercih etmiştir. 10 kadın, 10 erkek
katılımcı fiilimsi terimini kullanırken eylemsi terimini kullanan katılımcıya rastlanmamıştır. 19 kadın,
9 erkek katılımcı ise soruya yanlış veya boş cevap vermişlerdir.
Son olarak dokuzuncu boşluk doldurma için katılımcılar edat tanımını tercih etmiştir. 4 kadın,
2 erkek olmak üzere 6 katılımcı edat terimini kullanırken ilgeç terimini kullanan katılımcıya
rastlanmamıştır. Bununla birlikte 25 kadın, 17 erkek olmak üzere toplamda 42 katılımcı soruya yanlış
ve boş olarak cevap vermiştir.
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Bu verilerden hareketle katılımcıların sesteş, fiilimsi ve edat terimlerini tercih ettikleri
söylenebilir. Katılımcıların verdikleri yanıtlar doğrultusunda özellikle eylemsi ve ilgeç terimlerinin
tercih edilmediği söylenebilir. Yine bu verilere göre katılımcıların fiilimsi ve edat tanımlarına hakim
olmadığı söylenebilir. Özellikle edat teriminin tanımına yanlış veya boş olarak verilen yanıt fazladır.
Elde edilen veriler incelendiğinde dokuzuncu boşluk doldurma için katılımcıların verdiği yanlış
cevapların büyük kısmına bağlaç dedikleri görülmüştür. Bu durum katılımcıların edat ve bağlaç ile
ilgili tanımları karıştırdıklarını gösterir.
Tablo 4 Katılımcıların “Türkçe Dil Bilgisinde Var Olan Terimlere Hakim Olup Olmadıklarıyla İlgili
Görüşleri
Düşünüyorum

15

Dersi önceden aldığım için terimlere hakimim

6

Dil bilgisi konuları ilgimi çekiyor

3

Düşünmüyorum

29

Çok fazla terim var

17

İlgimi çekmiyor ve çalışmıyorum

4

Temelim yok

4

Günlük hayatta kullanmıyorum

4

Bilmiyorum

4

Tablo 4 incelendiği zaman katılımcıların çoğu dil bilgisinde var olan terimlere hakim
olmadığını düşünmektedir. Terimlere hakim olduğunu düşünen 15 katılımcı bu düşüncelerini dersi
önceden almış olmaları ve dil bilgisi konularının ilgilerini çekmesi olarak açıklamıştır. (Katılımcıların
bir kısmı bu terimlere hakim olduğunu söylemiş fakat neden belirtmemiştir.)
Dilbilgisinde var olan terimlere hakim olmadığını düşünen katılımcı sayısı ise 29’tür.
Bunlardan 17 tanesi düşüncesini terim sayısının fazla olmasıyla ilişkilendirmiştir. Örneğin K1 kodlu
katılımcı düşüncesini “…ben hepsini bilemem. Herkesin kullandığı bir tanesini bilmek yeterli. Diğer
dersler zaten yeterince zor.” şeklinde dile getirmiştir. K2 kodlu katılımcı ise “çok fazla terim
bulunmaktadır. Bu terimler soyut bir şekilde, ezbere dayalı ve tek düze anlatıldığı için bu terimleri
aklımda tutamıyorum.” diyerek düşüncelerini ifade etmiştir. 4 katılımcı ise dersin ilgilerini
çekmediğini ve çalışmadıklarını söylemiştir. Dil bilgisi konusunda temeli olmadığı için terim
çeşitliliğine hakim olmadığını düşünen katılımcı sayısı ise 4 kişidir. Bunlardan K36 kodlu katılımcı bu
düşüncesini “…çünkü okulda doğru düzgün bir Türkçe dil bilgisi eğitimi görmedim” cümlesiyle ifade
etmiştir. 4 katılımcı ise terimleri günlük hayatta kullanmadığı için hakim olmadığını söylemiştir.
Örneğin K41 kodlu katılımcı bu düşüncesini “…sadece test çözerken işime yarıyorlar” şeklinde dile
getirmiştir. 4 katılımcı ise terimlere hakim olup olmadığı hakkında bir fikri olmadığını belirtmiştir.
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Tablo 5 Katılımcıların Türkçede Varolan Terim Çeşitliliği Ders Konularını Öğrenmenize Herhangi Bir
Yönde Etkide Bulunup Bulunmadığına Dair Görüşleri
Etkide bulunuyor
Fazla terim olması ve ezber gerektirmesi olumsuz etkiliyor
Kelime haznesini geliştiriyor ve dilin akıcı olmasını sağlıyor
Etkide bulunmuyor

38
25
5
10

Tablo 5 incelendiği zaman Türkçede var olan terim çeşitliliğinin katılımcılarının çoğunun
konuyu öğrenmesine etkide bulunduğu söylenebilir. Elde edilen verilere göre 38 katılımcı terim
çeşitliğinin konuyu öğrenmelerini etkilediğini, bunlardan 25 tanesi de bu durumun etkisinin olumsuz
yönde olduğunu söylemiştir.
K1 kodlu katılımcı bu konudaki düşüncelerini “…çünkü isim deyince ne olduğunu anlıyorum
ya da zarf deyince. Ama belirteç yazınca aklıma gelmiyor. Sadece biri anlatılsa daha iyi olur” şeklinde
ifade etmiştir. K30 kodlu katılımcı ise “…çok fazla terim oluşu kafa karıştırabiliyor ve öğrenmeyi
zorlaştırıyor” diyerek düşüncelerini belirtmiştir. 5 katılımcı kelime haznesini geliştirmesi dilin akıcı
olması bağlamında terim çeşitliliğinin kendilerini olumlu yönde etkilediğini söylemiştir. K8 kodlu
katılımcı bu konudaki düşüncelerini “Tabikide etkili oluyor. Dilimizin akıcı olmasını sağlıyor”
şeklinde ifade etmiştir. 10 tane katılımcı ise Türkçede var olan terim çeşitliliğinin konuyu öğrenmede
kendilerine herhangi bir yönde etkide bulunmadığını ifade etmiştir.
Bu verilerden hareketle genel anlamda terim çeşitliğinin katılımcıları olumsuz yönde etkilediği
söylenebilir. Bunun nedeni ise büyük oranda terimlerin fazla oluşuna bağlanabilir.
Tablo 6 Katılımcıların Türkçede Varolan Terim Çeşitliliğine Dair Görüşleri
Türkçede çok fazla terim var, azaltılmalı
Konular daha detaylı, ezbere dayalı olmadan anlatılmalı
Terim çeşitliliği dilimizi ve genel kültürümüzü zenginleştiriyor

29
6
5

Tablo 6 incelendiği zaman 29 katılımcının Türkçede var olan terim çeşitliliğine dair düşünce
ve önerilerinin çok fazla terimin olması ve bunların azaltılması yönünde olduğu görülebilir. K1 kodlu
öğrenci “Keşke sadece biri bilinse. Böylelikle anlamak, daha kolay olur. Bence en çok bilineni
anlatılmalıdır. Çünkü hepsinin anlatılması insanı yoruyor.” diyerek düşüncelerini belirtmiştir. K44
kodlu katılımcı ise bu konudaki düşüncelerini “Biz öğrenciler için kötü olduğunu düşünüyorum çünkü
çeşitlilik kafamızı karıştırıyor ve öğrenmemizi engellemiş oluyor haliyle. Terimlerin biraz da olsa
azaltılması bizim için daha iyi olabilir” şeklinde ifade etmiştir.
6 katılımcı ise konuların ezber dayatılmadan anlatılması gerektiğini belitmiştir. K2 kodlu
katılımcı bu konuda “Bence terim çeşitliliği dil bilgisi öğrenmeyi zorlaştırıyor. Çünkü çok fazla terim
bulunmakta ve bunlar iyi anlatılamamaktadır. ….. ezber yapılmamalıdır” diyerek düşüncelerini
belirtmiştir.
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5 katılımcı ise terim çeşitliliğinin dili ve genel kültürü zenginleştirdiğini söylemiştir. K43
kodlu katılımcı bu konudaki görüşlerini “Bence çok iyi bir önerim yok. Terim çeşitliliği aynı zamanda
Türkçeyi de geliştiriyor, zenginleştiriyor” şeklinde ifade etmiştir.
Tablo 7 Katılımcıların Türkçedeki Terimleri Daha Kolay Öğrenebilmek İçin Ne Yapılmasıyla İlgili
Görüşleri
Öğretmenler farklı ve ilgi çekici öğretim yöntem ve teknikleri kullanmalı
Öğrenciler daha çok çalışmalı, okumalı ve ezber yapmalı
Terim sayısı azaltılmalı, en fazla kabul gören terimler anlatılmalı

24
11
6

Tablo 7 incelendiği zaman 24 katılımcının Türkçedeki terimleri daha kolay öğrenebilmek için
öğretmenlerin farklı ve ilgi çekici öğretim yöntem ve teknikleri kullanması gerektiğini önerdiği
görülebilir. K47 kodlu öğrenci bu konudaki düşüncelerini “Daha değişik anlatılması gerekir. Okulda
kalıcı şeylerin bulunması gerekir. Videolar belki etkinlikler yapılması gerekir bence. Çünkü anlatılıp
geçilince belli bir süre sonra unutuluyor” şeklinde ifade etmiştir. K7 kodlu katılımcı ise “terimlerle
ilgili oyunlar, kartlar yaparak daha fazla öğrenebiliriz.” diyerek görüşlerini ortaya koymuştur.
11 katılımcı bu konuda öğrencilerin daha fazla çaba sarf etmesi gerektiğini belirtmiştir. K43
kodlu katılımcı “Daha çok kitap okumak Türkçeyle ilgili daha alakalı şeylerle ilgilenmek lazım”
şeklinde görüşlerini ifade etmiştir.
6 katılımcı var olan terim sayısının çok fazla olduğunu bunların azaltılması gerektiğini
belirtmiştir. Örneğin K6 kodlu katılımcı “Terimler tek olsa, basit olsa. Sıfat-önad isim-ad ne gerek var
bunlara. Sıfat tek olsun, isim varken ada ne gerek var. Biz gençler pratik olarak düşünüp konuşmak ve
yaşamak istiyoruz.” diyerek bu konudaki düşüncelerini belirtmiştir. K1 kodlu katılımcı ise görüşlerini
“sadece biri anlatılsın ve bilinsin yeterli” şeklinde ifade etmiştir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu araştırmada Türkçede var olan terim çeşitliliği\sorununun öğrenciler üzerinde nasıl bir
etkiye sahip olduğu belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin Türkçede var olan bu
terim çeşitliliğinden olumsuz yönde etkilendikleri sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen verilere göre
öğrenciler sıfat, zarf, zamir, fiil, hikaye, eş anlamlı, fiilimsi ve edat terimlerini yaygın olarak
kullanmaktadır. Yani en çok bilinen terimler yukarıda saydığımız terimlerdir. Bu araştırmada ulaşılan
veriler göstermektedir ki sadece eş sesli ve sesteş terimleri öğrenciler tarafından benzer oranda
kullanılmaktadır. Örneğin zamir\adıl aynı anlamı karşılayan iki terimdir. Öğrenciler özellikle
sınavlarda yaygın olarak kullanılan zamir terimi geçtiği zaman soruyu yapabildiklerini fakat adıl
terimi kullanıldığı zaman kafalarının karıştığını belirtmişlerdir. Genel anlamda Türkçede terim
sayısının çok fazla olduğunu düşündüklerini belirtmişlerdir. Buradan hareketle terim sayısının
azaltılmasını ve bu terimlerin daha ilgi çekici yöntem ve teknikler kullanılarak anlatılmasını
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önermişlerdir. Sonuç olarak öğrenciler terim karmaşasından dolayı Türkçe ile ilgili konuları
öğrenmekte zorlanmaktadırlar. Çünkü neredeyse her bir terimin aynı anlamı içeren bir başka karşılığı
daha bulunmaktadır. Özellikle edat teriminin tanımını yeterince bilmedikleri bu araştırmada ulaşılan
diğer bir sonuçtur. 48 katılımcıdan yalnızca 6 tanesi soruya doğru yanıt vermiş, kalan 42 katılımcı
soruyu yanlış cevaplamıştır. Yanlış verilen cevapların büyük kısmı bağlaç şeklindedir. Bu veriden
hareketle öğrencilerin edat ve bağlaç terimlerini karıştırdıkları sonucuna ulaşılabilir.
Araştırma verileri cinsiyet değişkenine göre incelendiğinde kadın ve erkek katılımcıların
cevapları doğrultusunda anlamlı bir fark bulunamamıştır. Direkt bu araştırmanın konusu olmamakla
birlikte dikkat çeken bir diğer sonuç öğrenciler tarafından yaygın olarak kullanılan terimlerin Arapça
kökenli terimler olduğudur. Arapça kökenli bu terimlere karşılık üretilen Türkçe terimler öğrenciler
tarafından yeterince kullanılmamakla birlikte öğrencilerin konuyu öğrenmesini zorlaştırmaktadırlar.
Bunun nedeni olarak Arapça kökenli terimlerin öğretiminin halk tarafından benimsendikten sonra
yerine geçebilecek Türkçe terimlerin üretilmesine bağlanabilir.
Buradan hareketle kullanılan bu terimlerin yabancı dildeki şekli yerleştikten sonra Türkçe
karşılıklarının üretilmesinin sonuç vermediği bu araştırmadan elde edilen verilerde görülmüştür.
Aksine üretilen bu Türkçe karşılıklar öğrencilerin kafa karışıklığı yaşamasına sebep olmaktadır.
ÖNERİLER
1.

Terimlerin öğretimi daha ilgi çekici yöntemlerle yapılmalıdır (daha çok görsele yer

verme, hafıza tekniklerinden yararlanma vs.)
2.

Bu konuyla alakalı daha fazla araştırma yapılmalıdır

3.

Bundan sonra dile girecek terimlere yabancı kökenli terimler yerleşmeden Türkçe

karşılıkları bulunması gerekir
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ÖZET
Bu çalışmanın amacı ortaöğretim öğrencilerinin dil bilgisi konularını öğrenememe ve anlayamama
nedenleriyle ilgili görüşlerini belirlemektir. Araştırmanın nitel araştırma yöntemi desenlerinden durum çalışması
deseni kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Çanakkale ilinin Merkez ilçesinde 12.sınıfta öğrenim gören 45
öğrenci oluşturmaktadır. Bu araştırmada veri toplamak için yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır.
İçerik analizi yöntemi kullanılarak elde edilen veriler analiz edilmiştir. Bulgular kısmında elde edilen veriler
tablolar halinde yorumlanmıştır. Araştırmanın sonucunda ortaöğretim öğrencilerinin dil bilgisi konularını
öğrenememe nedenleri ile ilgili görüşleri ortaya konmuştur. Çeşitli sebeplerden dolayı dil bilgisini öğrenemeyen
öğrenciler için öneriler kısmında kendi cevaplarından hareketle çeşitli öneriler verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Dil bilgisi, ortaöğretim öğrencileri, Türkçe öğretimi, durum çalışması,
ortaöğretim.

ABSTRACT
The aim of this study is to determine the opinions of the secondary school students about the reasons of
not learning and not understanding the subjects of gramer topics. Case studies were used. The sample of the
research consists of 45 students who are studying in the 12th class in the central province of Çanakkale. In this
study, a semi-structured interview form was used to collect data. The data obtained using the content analysis
method were analyzed. The data obtained in the findings are interpreted as table. As a result of the research, the
opinions of the secondary school students about the reasons why they can not learn the gramer topics have been
revealed. For students who can not learn gramer topics due to various reasons, various suggestions have been
given in their suggestions on the basis of their answers.
Keywords: Gramer, secondary education, Turkish teaching, case study, secondary education.

1004

X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Nevşehir / 2018

GİRİŞ
Dille ilgili birçok tanım yapılmıştır (Aksan, 1998; Ergin, 2000; Kaplan, 1985; Korkmaz,
2003). Bu tanımlarda dilin önemine vurgu yapılmıştır. Dili doğru konuşup, yazabilmemiz için dilde
birtakım kurallar oluşturulmuştur. Bu kuralların genel adına dilbilgisi adı verilir (Dolunay, 2010,
s.277; Gencan, 2001:28; Karaağaç, 2012, s. 80). Başka bir deyişle dil bilgisi, bir dilin ses, biçim ve
cümle yapısını inceleyip kurallarını tespit eden bilim dalıdır (TDK, 2005). Dil bilgisi, dil öğretiminin
merkezinde yer alan, dilin tüm kazanımları için önkoşul durumundaki kazanımları bünyesinde
barındıran, dilin mantığının kavrandığı alt dalıdır (Çolak, 2013).
Dil bilgisi öğretiminin amacı, dilin kurallarını öğretmek değil, sahip olunan dili dil
becerilerinin geliştirilmesinde dayanak olmasını, dil bilgisi konularının, öğrencinin dil becerilerinin
geliştirilmesinde bir etkinlik alanı olarak düşünülmesini ve dil bilgisinin dil becerilerine ulaşmada araç
olmasını sağlamaktır (Erdem ve Çelik, 2011, s. 1033). Dil bilgisi öğretiminde tercih edilen yöntemin
de önemli olduğunu belirten Göçer, yöntemin uygunluğu sayesinde öğrencilerin; konu ve kuralı
kavramadan öte, sürece bilişsel olarak etkin bir şekilde katıldığı için dil bilgisini sıkıcı bulmayacağını
ve işlevini sezip kavradığı yapıyı hem farklı metinlerde tanıyabileceğini hem de kendi oluşturduğu
metinlerde yerli yerinde kullanabileceği bir dil bilincini kazanmış olacağını ifade eder (2015).
Dünyada 1900’lü yıllardan günümüze kadar dil bilgisi öğretiminde çeşitli yaklaşım ve
yöntemler uygulanmıştır. Bunlar genel olarak “davranışçı, bilişsel ve yapılandırıcı” olmak üzere üç
başlık altında toplanmaktadır (Güneş, 2013). Bu yaklaşımların amaçları, temel görüşleri ve özellikle
uygulama yöntemleri birbirinden farklıdır. 2005 yılında hazırlanmaya başlatılan yeni öğretim
programlarına kadar dil bilgisi ezberletilerek öğretilmeye çalışılmış, bu öğretim programlarıyla
beraber dil bilgisi sezdirerek öğretilmeye başlanmıştır (Çolak, 2013, s.25 MEB, 2015).
Bilgi çağı olarak adlandırılan 21. yüzyılda teknolojinin hızlı ilerleyişi ve büyük gelişimi,
bireyin yaşam biçiminde ve toplum yapısında bireylerin bazı yeni bilgi, beceri ve özellikler
kazanmasını zorunlu hale getirdiği ve bu durumdan en çok etkilenenlerin günümüz öğrencileri olduğu
söylenebilir. İçinde bulunduğumuz bilgi çağı birtakım değişim ve dönüşümleri gerekli kılmaktadır.
Değişen toplum yapısının, daha çok öğrenmeyi ve doğru bilgiye ulaşmayı gerekli kılmaktadır. Değişen
birçok ortam ve araç gibi, bireyler artık farklı öğrenme ve paylaşım ortamlarında gerçek ve dijital
yaşamı harmanlamaktadır. Bu ortamların başında sosyal ağların geldiği söylenebilir (Günüç, Odabaşı
ve Kuzu, 2013). Sosyal ağlarla beraber öğrencilerin dilleri de değişmektedir. Dolayısıyla sosyal ağ
platformlarında dil bilgisinin kullanımı önem taşımaktadır.
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AMAÇ
Bu doğrultuda bu çalışmanın amacı ortaöğretim öğrencilerinin dil bilgisi konularını
öğrenememe ve algılayamama nedenleri ile ilgili görüşlerini belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda
araştırma problemi şu şekildedir: Ortaöğretim öğrencilerinin dil bilgisi konularını öğrenememe ve
algılayamama nedenleri ile ilgili görüşleri nelerdir?
Alt Problemler:
1. Öğrencilerin, Türkçeyi biliyor olmak Türkçenin kurallarını da bilmeyi gerektirir düşüncesi
ile ilgili görüşleri nelerdir?
2. Öğrencilerin, dil bilgisi konularını öğrenmede öğretmen, öğrenci ve ortam bakımından
karşılaştıkları sorunlar hakkındaki görüşleri nelerdir?
3. Öğrencilerin, günlük hayatlarında dilin, dil bilgisi kurallarına dikkat edilerek kullanılması
ile ilgili görüşleri nelerdir?
4. Öğrencilerin, sosyal medya kullanırken dilin, dil bilgisi kurallarına dikkat edilerek
kullanılması ile ilgili görüşleri nelerdir?
5. Öğrencilerin, dil bilgisi kurallarının günlük, iş ve okul hayatlarındaki yeri hakkında
görüşleri nelerdir?
6. Öğrencilerin, dil bilgisi konularını daha iyi anlamaları için kendilerine öğretilme yöntemleri
ile ilgili önerileri ve görüşleri nelerdir?
YÖNTEM
Araştırmanın Modeli
Bu araştırmada nitel araştırma desenlerinden biri olan durum çalışması modeli kullanılmıştır.
Durum çalışmasının en önemli özelliklerinden biri araştırmacı tarafından bir durumun belirlenip bu
belirlenen durumun en ayrıntılı bir şekilde incelenmesidir (Merriam, 2013). Bütüncül tek durum
çalışmalarında daha önce bilinmeyen ya da araştırılmayan bir konunun ortaya çıkarılması ve daha
sonra yapılacak araştırmalara temel oluşturması amaçlanmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2011).
Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubunu 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Çanakkale ilinin Merkez
ilçesinde ortaöğretim (lise) son sınıfta öğrenimini sürdüren 55 öğrenci oluşturmaktadır. Öğrencilerin
37 tanesi kız, 18 tanesi erkektir.
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Veri Toplama Araçları
Araştırmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır.
Araştırmanın görüşme formu soruları oluşturulurken konu ile ilişkili olan alanyazın taranmış, alan
uzmanlardan form ile ilgili görüş alınmış, bu aşamadan sonra görüşme soruları gözden geçirilerek
yeniden düzenlenmiştir. Görüşme formunun uygulanacağı ders saatinde ders öğretmeninden izin
alınarak görüşme formu öğrencilere gönüllülük esası dikkate alınarak dağıtılmıştır. Uygulama
sırasında araştırmacı da sınıfta bulunarak öğrencilerin anlamadığı yerlerde kendisine yöneltilen
soruları yanıtlamıştır.
Verilerin Analizi
Görüşme formu soruları sayesinde elde edilen verilerin çözümlenmesinde içerik analizi tekniği
kullanılmıştır(Yıldırım ve Şimsek, 2011, s. 230). Görüşme formu sorularına verilen cevaplar
araştırmacı tarafından kategorileştirilmiştir. Kategoriler, tablo haline getirilmeden önce tekrar gözden
geçirilerek kategori birleştirme işlemi yapılmıştır. En aza indirgenen kategoriler, frekanslarla birlikte
tablolaştırılmıştır. Araştırmaya gönüllü olarak katılan 12.sınıf öğrencileri ise Ö1, Ö2, Ö3, … , Ö45
şeklinde kodlanmıştır. Araştırmaya katılan 10 öğrencinin kağıdı sorulara istenilen bağlamda cevap
vermedikleri için dikkat alınmamıştır. Görüşme formunu dolduran 12.sınıf öğrencilerinin bazı
görüşleri doğrudan aktarma şekilde uygun kategorilerde örneklendirilmiştir. Ortaya çıkan sonuçlar
araştırmacı tarafından yorumlanmıştır.
BULGULAR VE YORUM
Bu bölümde araştırma verilerine dayanarak elde edilen bulgulara ve yorumlara yer verilmiştir.
Araştırmanın verileri, 12.sınıf öğrencilerinin cevap verdiği görüşme formunun soruları tablolar halinde
ortaya konmuştur.
Tablo 1 Türkçe Biliyor Olmak Türkçenin Kurallarını da Biliyor Olmak Anlamına Gelip Gelmediğiyle
İlgili Katılımcıların Görüşleri
Kategoriler

f

Evet
Dili ve kurallarını bilmek doğuştan gelir.
Hayır
Konuşma dili doğuştan öğrenilir, Türkçenin kurallarını bilmek yazı dili ile ilgilidir ve öğrenilerek kazanılır.
Çok fazla kural var

6
6
39
32
7

Tablo 1 incelendiği zaman katılımcıların çoğu Türkçe bildiğini ama dil bilgisi kurallarına
hakim olmadığını düşünmektedir. Türkçeyi bilen ve kurallarına da hakim olduğunu düşünen 6
katılımcı her ikisinin de doğuştan geldiğini ve birbirlerinden ayrılamayacağını düşünmektedir.
Örneğin Ö15 kodlu katılımcı “… Bana göre Türkçeyi biliyor olmak için önce kurallarını öğrenmek
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gerekir. Bizde Türkçe bildiğimize göre kurallarını daha öncesinde biliyoruz demektir.” şeklinde ifade
etmiştir. Ö18 kodlu katılımcı ise “ … Türkçeyi bilen biri bilinçli ya da bilinçsizce kurallarını da
biliyordur” şeklinde düşüncesini dile getirmiştir.
Türkçeyi bildiği halde kurallarını bilmediğini düşünen toplam 39 katılımcı vardır. Konuşma
dili doğuştan öğrenilir, Türkçenin kurallarını bilmenin yazı dili ile ilgili olduğunu ve öğrenilerek
kazanılacağını ifade eden 32 katılımcı vardır. Ö17 kodlu katılımcı “ Hayır değildir. Yazma dili ile
konuşma dili çok farklıdır.” diyerek düşüncesini dile getirmiştir. Benzer bir şekilde Ö6 kodlu katılımcı
ise düşüncesini “ Hayır. Çünkü bir dili konuşabilmek o dilin gramer kurallarını bilmek anlamına
gelmez. Türkçeyi tam anlamıyla bilmek için dilin tüm kurallarına, ses bilgisine veya gerekli olan her
bilgiye sahip olmak gerekir.” sözleri ile ortaya koymuştur. 7 katılımcı çok fazla kural olduğu için
Türkçeyi biliyor olmanın kurallarını da bilmek olmadığını ifade etmiştir. Ö41 kodlu katılımcı
düşüncesini “ … Çünkü bir sürü dil bilgisi kuralı var ve bunlar yüzünden dili bilsek bile kurallarını
bilmiyoruz.” şeklinde dile getirmiştir. Öğrencilerin verdiği cevaplar konuşma dilinin doğup büyüdüğü
ortamda şekillendiğini ama yazı dili kısmına giren Türkçenin kurallarının(dil bilgisi kuralları) ancak
eğitim ile öğrenilebileceği doğrultusundadır. Bunlardan hareketle öğrencilerin Türkçeyi bildiklerini
ama kurallarını bilmedikleri sonucuna ulaşılabilir. Konuşma dili ile yazı dilinin farklı olması
Türkçenin kurallarının bilinmemesinin en belirgin açıklayıcısı konumundadır.
Tablo 2 Katılımcıların Dil bilgisi konularını öğrenmede zorluk yaşayıp yaşamadıklarıyla ilgili
görüşleri
Kategoriler
Evet /yaşıyorum
Öğretmenin anlatımından kaynaklı sorun yaşıyorum.
Konu ilgimi çekmiyor ve çalışmıyorum.
Sınıf ortamından kaynaklı sorun yaşıyorum.
Hayır /yaşamıyorum
Öğretmenin anlatımın şekli konuyu anlamama yardımcı oluyor.
Dersin öncesinde ve sonrasında kendim çalışıyorum.
İyi bir sınıf ve ders ortamı yaratılıyor.

F
23
10
12
4
19
9
7
4

Tablo 2 incelendiği zaman katılımcıların çoğu dil bilgisi konularını öğrenmede zorluk
yaşadığını düşünmektedir. Katılımcıların ifadesine göre yaşadıkları zorluklar kendilerinden,
öğretmenlerinden ve ortamdan kaynaklanmaktadır. Öğretmenin dersi anlatımın şeklinden kaynaklı
sorun yaşadığını düşünen 10 katılımcı vardır. Ö5 kodlu katılımcı düşüncesini “Öğretmenin dersi soyut,
monoton ve sıkıcı anlatması beni dersten uzaklaştırıyor, anlatılan konuyu öğrenemiyorum.” şeklinde
ifade etmiştir.12 katılımcı konunun ilgisini çekmediğini bu yüzden de konuya çalışmadığını dile
getirmiştir. Ö19 kodlu katılımcı düşüncesini “ Konuları öğrenmekte zorluk çekiyorum ama bu dersin
ilgimi çekmemesinden ve ders çalışma saatimin yok denecek kadar az olmasından kaynaklanıyor.”
sözleri ile ortaya koymuştur. Sınıftaki ortamdan dolayı sorun yaşayan 4 katılımcı ise sorunu ortam
bağlamında değerlendirmiştir. Ö6 kodlu katılımcı “ Okulum devlet okulu olduğu için imkanlar pek iyi
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değil. Benim sınıfımda ışık sorunu yaşandığı için konsantrasyon problemi yaşıyorum.” şeklinde
düşüncesini ifade etmiştir.
Dil bilgisi konularını öğrenmede zorluk yaşamadığını düşünen toplam 19 katılımcı vardır.
Katılımcılardan 9 tanesi ders öğretmeninin anlatım şeklinin konuyu anlamasına yardımcı olduğunu
dile getirmiştir. “Öğretmenimin dersi anlatması sayesinde konuları iyi anlıyorum.” diyen Ö36 kodlu
katılımcının sözleri ifadeyi destekler niteliktedir. 7 katılımcı ise kendisinin ders öncesinde hazırlık ve
ders sonrasında tekrar yaptığından hareketle dil bilgisi konularını öğrenmede zorluk çekmediklerini
belirtmişlerdir. Ö43 kodlu katılımcı düşüncesini “ Dersten önce ve sonra mutlaka tekrar yapıyorum ve
kendim çalışıyorum. O zaman konuyu anlıyorum.” şeklinde dile getirmiştir. “ Sınıf ortamı sessizce iyi
anlıyorum. Öğretmen sınıfı susturuyor.” diyen Ö38 kodlu katılımcı ve diğer 3 katılımcı iyi bir sınıf ve
ders ortamı yaratılıyor düşüncesini ifade etmiştir. Düşüncesini dile getirmiştir. 3 katılımcının kağıdı
soruların cevabını taşımadığı için dikkate alınmamıştır. Öğrencilerin çoğunun dil bilgisi konularını
öğrenmede zorluk yaşadığı söylenebilir. Bunun nedeni olarak ise öğrencilerin verdiği cevaplardan
hareketle dersin anlatılış şeklinin öğrenciye hitap etmediği, öğretmenin tavır ve tutumlarının öğrenciyi
olumsuz etkilediği söylenebilir.
Tablo 3 Katılımcıların Günlük Hayatlarında, Dil Bilgisi Kurallarına Dikkat Edip Etmedikleriyle İlgili
Görüşleri
Kategoriler
Evet/ Dikkat Ediyorum
İnsanlar tarafından doğru anlaşılmak için dikkat ediyorum.
Milli bir dil bilinci oluşturmak ve dilimize sahip çıkmak için dikkat ediyorum.
Bazen/dikkat ediyorum
Hayır/ dikkat etmiyorum
Alışılagelmiş bir durum olmasından kaynaklanıyor.
Konuşma dilinde kurallara ihtiyaç olmamasından kaynaklanıyor.

f
14
6
7
8
23
11
12

Tablo 3 incelendiği zaman katılımcılardan 23 tanesi günlük hayatında dili, dil bilgisi
kurallarına dikkat ederek kullanmadığı dile getirmiştir. Alışagelmiş bir durum olmasından kaynaklı
dikkat etmediğini belirten 11 katılımcı vardır.Ö2 kodlu katılımcı düşüncesini “ Hayır kullanmıyorum.
Kültür ve çevrenin etkisiyle önceden kazanılmış alışkanlık olduğu için.” sözleri ile dile getirmiştir.
Konuşma dilinde kurallara ihtiyaç olmamasından kaynaklandığını düşünen 12 katılımcı vardır. Ö5
kodlu katılımcı “ Hayır. Kurallara uymayarak da iletişim kurabilirsiniz. Bir dilin kurallarını bilirsiniz
ama konuşma pratiğiniz yoksa konuşamazsınız. Bu konuşma pratiğinde de kurallarına gerek yoktur.”
şeklinde düşüncesini ifade etmiştir.
Günlük hayatında dili, dil bilgisi kurallarına dikkat ederek kullandığını 14 katılımcı
belirtmiştir. 6 katılımcı insanlar tarafından doğru anlaşılmak için dil bilgisi kurallarına günlük
hayatında dikkat ettiğini dile getirmiştir. “ Dikkat etmeye çalışıyorum çünkü bu özellikle doğru
anlaşılmak için çok önemlidir” sözleri ile Ö3 kodlu katılımcı yukarıdaki ifadeyi desteklemiştir. Milli
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dil bilinci oluşturmak ve dile sahip çıkmak için günlük hayatında dili kurallarına dikkat ederek
kullanan katılımcı sayısı 7’dir. Ö36 kodlu katılımcı düşüncesini “ Evet. Dilimize sahip çıkmak ve onu
koruyup yaşatmak için dil bilgisi kurallarına dikkat ediyorum.” şeklinde dile getirmiştir.1 katılımcının
kağıdı sorulara istenilen bağlamda cevap vermediği için dikkate alınmamıştır.
Günlük hayatında dili, dil bilgisi kurallarına dikkat ederek bazen kullandığını/ kullanmadığını
belirten 8 katılımcı vardır. Ö26 kodlu katılımcı “ Aslında yerine göre çünkü arkadaş ortamı, aile
ortamı… yani bazen gerekli durumlarda dikkat ederim.” sözleri ile düşüncesini dile getirmiştir. Bazen
seçeneğini söyleyen katılımcıların verdikleri cevaplardan hareketle duruma ve yere göre dil bilgisi
kurallarına günlük hayatta dili kullanırken dikkat edilir sonucuna ulaşılmaktadır. Elde edilen
verilerden hareketle öğrencilerin günlük hayatında dili, dil bilgisi kurallarına dikkat ederek
kullanmadıkları belirlenmiştir.
Tablo 4 Katılımcıların Sosyal Medya Kullanırken Dil Bilgisi Kurallarına Dikkat Edip Etmedikleriyle
İlgili Görüşleri
Kategoriler

f

Evet/Dikkat Ediyorum

21

İyi bir profil çizmek için dikkat ediyorum.
Milli dil bilincine sahip çıkmak için dikkat ediyorum.

13
8

Hayır/Dikkat Etmiyorum

24

Sosyal medyanın ayrı bir dili olduğunu düşünüyorum.

13

Kısaltmaların zaman tasarrufu ve pratiklik sağladığını düşünüyorum

11

Tablo 4 incelendiği zaman katılımcıların “sosyal medya kullanırken dil bilgisi kurallarına
dikkat ediyor musunuz?” sorusuna eşit sayıda cevap verdikleri görülmektedir. 21 katılımcı sosyal
medya kullanırken dil bilgisi kurallarına dikkat ettiğini dile getirmiştir. Büyük çoğunluğu sosyal
medya ortamında iyi bir profil çizmek için dil bilgisini kurallarına dikkat ettiğini ifade etmiştir. Ö21
kodlu katılımcı düşüncesini “ Sosyal medyada ediyorum. Çünkü orada bir çok insana karşı iyi bir
profil oluşturmalıyım.” sözleriyle dile getirmiştir. Katılımcılardan 8 tanesi milli dil bilincine sahip
çıkmak için dil bilgisi kurallarına sosyal medya ortamında dikkat ettiğini ifade etmiştir. Ö36 kodlu
katılımcı düşüncesini “ Evet dikkat ediyorum. Dilimize sahip çıkıp onu düzgün bir şekilde
kullanmamız gerektiğini düşünüyorum.” şeklinde dile getirmiştir.
24 katılımcı ise sosyal medya kullanırken dil bilgisi kurallarına dikkat etmediğini dile
getirmiştir. 13 katılımcı sosyal medyanın ayrı bir dili olduğunu düşünmektedir. Ö14 kodlu katılımcı
“Hayır dikkat etmiyorum. Sosyal medya’da da genellikle sosyal medya ağzından konuşuyorum.”
şeklinde düşüncesini belirtmiştir. Katılımcılardan 11 tanesi kısaltmaların zaman tasarrufu ve pratiklik
sağladığı için sosyal medyada konuşulan dilde fazlasıyla yeri olduğunu ifade etmiştir. Ö7 kodlu
katılımcı düşüncesini “ Etmiyorum. Uzun uzun yazmayı zaman kaybı olarak görüyorum ve pratik
olmadığını düşünüyorum.” şeklinde ifade etmiştir. Elde edilen veriler incelendiğinde öğrencilerin
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çoğunun sosyal medya kullanırken dil bilgisi kurallarına dikkat etmediği söylenebilir. Bunun en
önemli sebebi olarak ise sosyal medya dili diye bir dilin oluşmaya ve kullanılmaya başlanması
gösterilebilir.
Tablo 5 Katılımcıların Dil Bilgisi Kurallarının Günlük-Okul-İş Hayatlarındaki Yeri İle İlgili Görüşleri
Kategoriler

f

Hayatımızın her alanında bulunmaktadır.

9

Okul ve iş hayatında kullanılmakta fakat günlük hayatta kullanılmamaktadır.

30

Yeterince önemsenmemekte ve kullanılmamaktadır.

8

Kendimizi daha iyi ifade etmemizi sağlamaktadır.

5

Tablo 5 incelendiği zaman katılımcıların “dil bilgisi kurallarının günlük-okul-iş hayatınızdaki
yeri hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusuna verdiği cevapların büyük çoğunluğu okul ve iş hayatında
kullanıldığını fakat günlük hayatta kullanılmadığı şeklindedir. Hayatın her alanında dil bilgisi
kurallarının olduğunu düşünen 9 katılımcı vardır. Ö42 kodlu katılımcı düşüncesini “ Konuşma dilinde,
sosyal medyada, günlük hayatta Türkçe hep hayatımızda vardır.” sözleri ile dile getirmiştir. 30
katılımcı okul ve iş hayatında kullanıldığını fakat günlük hayatta kullanılmadığını ifade etmiştir. Ö14
kodlu katılımcı “ Günlük hayatımızda çok nadir yeri oluyor, olduğunda da fark etmiyoruz yok yani.
Okul ve işte ise daha resmi olduğu için kurallar var olmalı ve önemlidir.” şeklinde düşüncesini ifade
etmiştir. Yeterince önemsenmediğini ve kullanılmadığını belirten 8 katılımcı vardır. “ Öğretmenler
bile dil kurallarına dikkat etmezken biz dikkat etmesi ve kullanması çok zor.” diyen Ö15 kodlu
katılımcı yukarıdaki ifadeyi desteklemektedir. 5 katılımcı ise kendini daha iyi ifade etmesini sağladığı
için dil bilgisi kuralları hayatımızda olmalıdır düşüncesini dile getirmişlerdir. Ö32 kodlu katılımcı
düşüncesini “ Evet önemli dil bilgisi kurallarıyla anlatmak istediklerimizi daha kolay net anlatıp
kendimizi daha net bir şekilde ifade edebiliriz.” sözleriyle ortaya koymuştur. Elde edilen veriler
incelendiğinde dil bilgisi kurallarının okul ve iş hayatında kullanıldığı fakat günlük hayatta
kullanılmadığı söylenebilir.
Tablo 6 Katılımcıların Dil Bilgisi Konularının Nasıl Öğretilmesiyle İlgili Görüşleri
Kategoriler
Şu anki öğretim şekli iyi, değişmemeli
Öğretmenler konuları daha eğlenceli anlatmalı ve farklı öğretim yöntem ve teknikleri kullanmalı
Birebir ders imkanı sunulmalı
Eğitim kurumları her anlamda belli aralıklarla denetlenmeli

f
5
40
4
3

Tablo 6 incelendiği zaman katılımcıların dil bilgisi konularını daha iyi anlamanız için size
nasıl anlatılmasını ve öğretilmesini istersiniz sorusuna verdiği cevaplar görülmektedir. 5 katılımcı şu
anki öğretim şeklinin yeterli olduğunu ve değişmemesi gerektiğini düşündüklerini dile getirmiştir. Ö45
kodlu katılımcı “ Şu anki öğretim şekli mükemmel bence” sözleri ile düşüncesini dile getirmiştir.
Öğretmenlerin konuları daha eğlenceli anlatması, farklı yöntem ve teknikleri kullanması gerektiğini
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düşünen katılımcı sayısı 40’tır. Ö38 kodlu katılımcı düşüncesini “ Öğretmenlerimiz, dil bilgisi
kurallarını öğretirken belli metaryallerle ve eğlenceli etkinlikler kullanmalıdır.” şeklinde ifade ederken
Ö5 kodlu katılımcı ise düşüncesini “ Dil bilgisi kuralları somut yani konuşmalar üzerinde, daha
eğlenceli, tek düze olmadan, yeteri kadar, çok fazla ayrıntılı olmayarak, konuşmada işimize yarayacak
kadar, sevdirerek ve yarışma-oyunlarla anlatılmalıdır.” şeklinde ifade etmiştir. 4 katılımcı öğrencilere
birebir ders imkanı sunulması gerektiğini belirtmiştir. Ö17 kodlu katılımcı düşüncesini “ Ben bire bir
ders şeklinde anlatılmasını isterdim.” sözleriyle ifade etmiştir. Eğitim kurumlarının her
anlamda(öğretmen-yönetici-fiziki koşullar vb.) belli aralıklarla denetlenmesi gerektiğini dile getiren 3
katılımcı vardır. Ö33kodlu katılımcının konu hakkındaki görüşleri şu şekildedir: “ Eğitim kurumları
denetlenmeli. Çocukları ve eğitim başı boş bırakılmamalı.”. Büyük çoğunluğun verdiği cevaplardan
hareketle öğrencilerin dil bilgisi konularını daha iyi anlamaları için öğretmenlerin konuları daha
eğlenceli anlatması, farklı öğretim yöntem ve teknikleri kullanması gerektiği söylenebilir.
SONUÇ
Bu çalışmada ortaöğretim öğrencilerinin dil bilgisi konuları hakkındaki görüşleri belirlenmeye
çalışılmıştır. Elde edilen verilerden hareketle öğrencilerin büyük çoğunluğunun dil bilgisi konularına
hakim olmadığı ve öğrenme konusunda sıkıntı yaşadıkları söylenmektedir. Öğrencilerin sorulara
verdiği cevaplar göstermektedir ki öğrenciler dil bilgisi öğretiminde öğretmenlerinden daha fazla şey
beklemektedirler. Öğrenciler gerek yöntem ve teknik, gerekse anlatım tarzı olarak öğretmenin daha
verimli olmasını talep etmektedirler. Doğuştan itibaren Türkçeyi bilen biri olarak kurallarını
bilmediklerini ifade eden öğrenciler kuralların çokluğu, ezberci sistemle dersin anlatılması, ders
ortamının uygun olmaması, öğretmenin sıkıcı ve monoton bir şekilde dersi anlatması, konuların
ilgilerini çekmemesi, günlük hayatları ile okulda öğrendiklerinin birbirini tutmaması, sınavlar ve resmi
işler dışında kuralların kullanılmaması, seviyeye uygun olmayan anlatım, konuların parçalara
bölünmeden bir bütün şeklinde verilmesi vb. birçok durumdan şikayet etmektedirler. Alanyazın
incelendiğinde dil bilgisi öğretimi ile ilgili çeşitli çalışmaların mevcut olduğu görülmektedir (Çolak,
2013; Erdem ve Çelik, 2011; Gencan, 2001; Göçer, 2015; Güneş, 2013; Karaağaç, 2012). Bu
çalışmalarda dil bilgisi öğretimi için farklı yöntem ve tekniklerin kullanılması, seviyeye uygun bir
anlatım olmasının, programdaki dil bilgisi kazanımlarının tekrar gözden geçirilmesinin gerekliliği
ortaya çıkan ortak sonuçtur. Dil bilgisi öğretiminin daha verimli ve kalıcı olması için öğretmelere,
okullara ve Milli Eğitim’e büyük görevler düşmektedir. Bundan hareketle öğretim programlarının
ihtiyaçları giderecek önerileri dikkate alarak gözden geçirilmesi, kurumların ve öğretmenlerin belirli
aralıklarla her anlamda denetlenmesinin bir zorunluluk haline gelme ihtiyacı araştırmadan elde
ettiğimiz diğer bir sonuçtur.
Araştırmanın bulguları bize göstermektedir ki öğrenciler kendilerinden kaynaklanan
sebeplerden (ilgilerini çekmemesi, çalışmamaları vb.) dolayı da dil bilgisi konularında sıkıntı
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yaşamaktadır. Bu sıkıntıların giderilebilmesi için dersin değişik yöntem ve teknikler ile anlatılmasına
ve derse karşı farklı bakış açılarına ihtiyaç vardır. Farklı bakış açılarından bir tanesi de öğrencilerin
gözünden dil bilgisi dersini/konularını görebilmektir. Alan yazınında yukarıda bahsettiğimiz neredeyse
bütün çalışmalar dil bilgisine araştırmacı veya öğretmen gözünden bakarak yaklaşmıştır. Öğrenciler
açısından yapılan araştırmalar genellikle ilköğretim düzeyindedir. Taranılan alan yazınından hareketle
lise yani ortaöğretim düzeyindeki öğrencilerle bu konu ile ilgili bir araştırma yapılmadığı söylenebilir.
Bu araştırmanın diğerlerinden konu olarak farklı olmasının sebebi öğrenilmesi zor bir alan olan dil
bilgisi hakkındaki görüşlerini öğrenmek için ortaöğretim öğrencileri ile çalışılmış olmasıdır. Dil bilgisi
konuları ortaöğretim düzeyindeki öğrencilerin de anlayabileceği şekilde anlatılmalı ve bu ders bir
bütün olarak düşünülerek üniversite düzeyine kadar öğrenimi kalıcı bir şekilde sağlanmalıdır. Çünkü
öğrenciler dil bilgisinde dersine sıkıntı yaşamalarına rağmen milli dil bilincini kaybetmemek ve
geliştirmek adına dil bilgisini kurallarını bilmek ve kullanmak istemektedirler. Türkçenin zengin bir
dil olduğunu ve korunması gerektiğini belirten öğrenciler derse karşı ilgisiz olmalarını konuların daha
çok ezbere dayanmasına bağlamaktadırlar. Ayrıca sosyal medyada iyi bir profil çizmek için bile dilini
doğru ve düzgün kullanmak isteyen katılımcılar mevcuttur. Bu durum öğrencilerin lehine kullanılarak
sosyal medyayı seven ve aktif kullanan 21. yüzyıl öğrencilerine sosyal medyanın ayrı bir dili olmadığı
ve Türkçeye sahip çıkıp korumak için her ortamda dili kurallarına uygun kullanma bilincinin verilmesi
gerektiğini düşünmekteyiz.
Günümüzde yapılan araştırmalara rağmen hala dil bilgisi öğretiminde bazı sorunların
yaşandığı görülmektedir. Bu çalışmanın sonucundan hareketle öğrencilerin fikirleri doğrultusunda
öneriler kısmı, öğrencilerin görüşme formunda verdiği cevaplar dikkate alınarak hazırlanmıştır.
ÖNERİLER
1.

Dil bilgisi konuları görselleştirilerek video ve sunum desteği ile ayrıntıdan uzak bir

şekilde anlatılmalı, konular seviyeye göre küçük parçalarına ayrılmalı, konuların kavratılması için
konuya uygun oyun veya yarışma üretilerek öğrencilerin ilgisi çekilmelidir.
2.

Dil bilgisi konularının anlatımı sırasında bolca uygulamaya yer verilmeli, öğrencilerin

anlatılan konuları kavraması ve unutmaması için günlük hayatında kullanımı teşvik edilmeli, bu
teşvikler dil öğretim ilkeleri göz önünde bulundurularak yapılmalıdır.
3.

Öğrenciler sosyal medya vb. mecralarda dil kullanımına pek dikkat etmediklerini

söylemektedirler. Biz bunun sebebinin iyi bir ana dili bilincinin yerleşmemiş olmasına bağlıyoruz. Bu
nedenle doğru bir ana dili kullanımı için öğrencilere dil bilincinin ne olduğu, daha fazla yabancı
kelime ile dilin dolaysıyla düşünce yapısının da nasıl kısırlaşacağı, bu yozlaşma sonucunda neler
ortaya çıkabileceği kısaca durumun ciddiyeti anlatılmalıdır.
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4.

Türkçe öğretim programlarının içeriği sınıflara göre basitleştirilerek kolaydan zora

ilkesi doğrultusunda öğrenimin yapılması sağlanmalıdır. Ayrıca programlar, okullar, eğitim kurumları
ve öğretmenler belli aralıklarla uzmanlar tarafından denetlenmeli ve ortaya çıkan sonuçlar
doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.
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YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE DİL İHTİYAÇ ANALİZİ: KIRGIZİSTAN
ÖRNEĞİ
Kübra KARADAĞ
Milli Eğitim Bakanlığı
kubrakara11@hotmail.com

ÖZET
Bu araştırmanın amacı Kırgızistan Bişkek TÖMER Merkezinde yabancı dil olarak Türkçe öğrenen
kursiyerlerin dil öğrenme ihtiyaçlarını belirlemek ve bu ihtiyaçların yaş, cinsiyet, eğitim gibi değişkenlere göre
farklılık gösterip göstermediğini tespit etmektir. Araştırmada veri toplama aracı olarak Iwai ve diğerlerinin
(1998) Japanese Language Needs Analysis isimli çalışmalarında kullandıkları ölçeğin, Çangal (2013) tarafından
geçerlik ve güvenirliği yapılarak Türkçeye uyarlanan formu Dil İhtiyaç Analizi Anketi kullanılmıştır.
Araştırmanın evrenini 2017 yılında Kırgızistan Bişkek TÖMER Merkezinde Türkçe öğrenen 780 kursiyer
oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini farklı kurlarda öğrenim gören 134 kursiyer oluşturmaktadır. Anket
kursiyerlerin ana dillerinde uygulanmıştır. Çalışmada toplanan veriler SPSS 18 programı ile analiz edilmiş ve
yüzde, aritmetik ortalama, t-testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen
verilerden hareketle Kırgızistan Bişkek TÖMER Merkezinde yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin dil öğrenme
ihtiyaçları sırasıyla sınıf içi iletişim kurma, bireysel ilgi ve ihtiyaçlar, eğitim ve iş imkânı ile ticaret yapma olmak
üzere 4 alt boyutta kendini göstermiştir.
Anahtar kelimeler: Yabancılara Türkçe Öğretimi, Dil İhtiyaç Analizi, Kırgızistan, TÖMER,
Kırgızistan Bişkek TÖMER Merkezi.

ABSTRACT
The aim of this study is to determine the language learning needs of the learners who learn Turkish as a
foreign language in Kyrgyzstan Bishkek TÖMER and determine whether these needs change according to the
variables such as age, gender and education. In this study, Language Needs Analysis Questionnaire that is the
form, which adopted to Turkish by making validity and relisbility by Çangal (2013), of the scale used by Iwai
and others (1998) in Japanese language needs analysis was used as a data collection tool. 780 students who
learned Turkish in Kyrgyzstan Bishkek Tömer Center in 2017 constitute the universe of the research. The sample
of the research consists of 134 trainees who are trained in different institutions.The questionnaire was applied in
the native languages of the trainees. The data were collected in the study were analysed using SPSS 18 and
analysis of percentages, arithmetic mean, t-test and one-way variance analysis (ANOVA) was used.
Based on the data obtained in the research, language learning needs of Turkish learners in Kyrgyzstan
Bishkek Tömer Center showed themselves in four sub-dimensions, namely in communicating in class, in
individual interests and needs, in education and in the trade with job opportunities.
Keywords: Teaching Turkish to foreigners, Language Needs Analysis, Kyrgyzstan, TÖMER,
Kyrgyzstan Bishkek Tömer Center.
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GİRİŞ
Hızlı bir gelişim ve değişimin yaşandığı küreselleşen dünyada her açıdan ülkeler arasında
iletişimin artması yabancı dil öğrenmeyi zorunlu hale getirmiştir. Türkiye’nin ekonomide büyümesi,
uluslararası ilişkilerinin gelişmesi, kültürel yapısı, Türkçe’nin köklü bir dil olması insanlar tarafından
Türkçe öğrenme ilgi ve isteğini giderek artırmaktadır. Bu durumda Türkçe öğrenmek sadece yakın
çevrelerde değil sınırların ötesinde farklı coğrafyalarda yaşayan diğer milletler tarafından da önem
kazanmaktadır.
Türkçe’nin değer kazanması ile bu dili öğrenmek isteyenlerin taleplerinin karşılanması için
çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Türkçe öğrenmek isteyenlerin ilgi, beklenti, tutum ve ihtiyaçları
belirlenmeli Türkiye ile ilgili olumlu algı oluşturulmalıdır. Dil öğrenmek isteyenlerin ihtiyaçları
belirlendiğinde bu sürecin çerçevesinin daha doğru ve kolay çizileceği öğrenme sürecinde yapılacak
her türlü çalışmaların buna uygun nitelikte seçileceği düşünülmektedir. Eğer, amacınız bir yabancının
Türkiye’de lisans veya lisansüstü öğrenim görebilmesini sağlayabilecek düzeyde bir dil öğretiminin
yapılması ise belirlemeleriniz farklı, ev hanımlarına günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri düzeyde
Türkçe edindirmekse belirlemeleriniz farklı olacaktır (Barın, 2003: 312).
Problem Durumu
Bir dil öğrenme sürecinde öğrenenlerin ihtiyaçlarını belirlemek büyük bir önem taşımaktadır.
Bu sebeple öncelikle “ihtiyaç analizi” kavramının tanımına değinmek gerekir. Brown’a göre ihtiyaç
analizi öğrenenlerin ihtiyaçlarını karşılayacak bir müfredat geliştirmenin esaslarını biçimlendirmek
için bilgi toplamayı amaçlayan aktivitelere işaret eder. “Öğrencilerin ne kadar bildiği ve hala ne
öğrenmeleri gerektiği” ihtiyaç analizinin cevabını aradığı sorulardır (Brown, 1995). Nunan ihtiyaç
analizinin tanımını daha kapsamlı bir şekilde yapmıştır. İhtiyaç analizi “Bir dil programındaki öğrenci
grupları için öğrenme içeriği ve dil içeriği belirlenebilsin diye kullanılan birtakım araç, teknik ve
prosedürdür (Nunan, 1999).
Yukardaki tanımlarda da bahsedildiği gibi yabancı bir dil öğrenirken öğrenene yönelik
programların hazırlanması ve müfredat geliştirme yapılacak olan ihtiyaç analizi sonuçlarına
dayanmalıdır. Dil ihtiyaç analizleri ile öğrenen ilgi ve ihtiyaçları belirlenmiş olup bunları karşılamaya
yönelik süreç planlanmış olur.
1990 yılında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin (SSCB) dağılması ile Orta Asya Türk
Cumhuriyetleri ile bağımsızlığına kavuşan Türk ve akraba topluluklar ile Türkiye arasında diplomatik
ilişkiler tesis edilmiştir. Ülkemiz ve Kırgızistan arasında siyasi, ekonomik, ticari, askeri, sağlık, kültüreğitim alanlarında çeşitli projeler uygulamaya konulmuştur. Türkiye’nin kültürel dış politikasında
TİKA önemli bir kurumdur. İlk büyük TİKA projesi Kırgızistan’da gerçekleştirilmiştir. TİKA son 20
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yılda yaklaşık 2.000-2.500 Kırgızistan vatandaşının kısa veya uzun süreli teknik yardım veya
kalkınma yardımları kapsamında eğitim almasını sağlamaya vesile olmuştur (Özdenoğlu, 2012: 1718). Türkiye’nin kültürel dış politikasında önem taşıyan diğer bir olay TİKA’nın gündeme getirdiği
Büyük Öğrenci Projesidir. Bu proje kapsamında,
-

Türk Cumhuriyetleri ve Topluluklarının eğitim düzeyini artırmak,

-

Yetişmiş insan gücü gereksinimini karşılamaya yardımcı olmak,

-

Türkiye dostu genç bir nesil yetiştirmek,

-

Türk dünyasıyla kalıcı bir kardeşlik ve dostluk köprüsü kurmak

amaçlarına yönelik olarak Türkiye Cumhuriyetlerinden 1992 yılından itibaren binlerce öğrenci
Türkiye’de öğrenim görmüştür (Güzel, Barın, 2016: 17).
Görüldüğü gibi Türk ve akraba toplulukları Türkçe öğrenmek için kendi ülkelerinde açılan
kurumlar aracığı ile ya da çeşitli projeler kapsamında Türkiye’ye gelerek Türkçe öğrenmek için eğitim
almaktadır. Türkiye de Türkçe öğrenen öğrencilere uygulanan program ile yurt dışında Türkçe
öğrenenlere uygulan program aynı olmamalı öğrencilerin yaşadıkları coğrafya dikkate alınmalıdır.
Ahmetbeyoğlu (2007: 406) Türkiye de verilen eğitimin müfredat bakımından Orta Asya ülkelerine
göre daha ağır olması ve farklı nedenlerden dolayı Türkiye’ye eğitime gelen her on öğrenciden ancak
birinin eğitimini tamamlayarak geldiği ülkeye döndüğünü belirtmektedir. Boylu (2014:346)
çalışmasında yabancılara Türkçe öğretimi için kullanılan metinlerin yurt dışında Türkçe öğrenen
öğrencilerin seviyesine uygun olmayışına değinmiştir. Türkçeyi Türkiye’de öğretmek ve öğrenmenin
başka, yurt dışında öğretmek ve öğrenmenin başka olduğu dikkate alınarak hangi ülkede ya da
coğrafyada Türkçe öğretilecekse o ülkenin veya coğrafyanın dilini ve kültürünü dikkate alıp, hedef
kitlenin özellikleri bilinerek yapılan dil öğretimi daha başarılı olacaktır (Boylu, 2014: 130). Tüm bu
çıkarımlardan hareketle verimli bir Türkçe eğitiminin gerçekleştirilebilmesi için hedef kitleye yönelik
ihtiyaç analizi çalışmalarının yapılması gerekmektedir.
İlgili Araştırmalar
Çangal (2013) “Yabancılara Türkçe Öğretiminde Dil İhtiyaç Analizi: Bosna-Hersek Örneği”
adlı yüksek lisans tezinde Türkçe öğrenen kursiyerlerin ihtiyaçlarını belirlemeyi amaçlamış, bu
ihtiyaçların yaş, cinsiyet, eğitim gibi değişkenler karşısında anlamlı bir farklılığın olup olmadığını
tespit etmiştir. Saraybosna Yunus Emre Türk Kültür Merkezi bünyesindeki kursiyerlerin dil öğrenme
ihtiyaçları “ticaret yapma, eğitim ve iş imkanı, bireysel ilgi ve ihtiyaçlar ile sınıf içi iletişim kurma” alt
boyutlarından en çok “ticaret yapma” ihtiyacı üzerinde yoğunlaşmıştır.
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İşcan ve diğerleri (2013) “Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin ihtiyaç algıları:
betimsel bir durum çalışması” adlı makalelerinde Hindistan’da Yabancı Dil olarak Türkçe öğrenen
öğrencilerin sınıf içerisinde temel dil becerileriyle ilgili algıladıkları ihtiyaçlarının ve bu ihtiyaçlara
yönelik sınıf içerisinde dil etkinliklerini gerçekleştirme düzeylerinin belirlenmesi amaçlamıştır.
Çalışmada betimsel araştırma yöntemlerinden tekil tarama tekniği kullanılmış, veriler Yıldız’ın (2004)
geliştirdiği anket aracılığıyla toplanmıştır. Öğrencilerin konuşma becerisini en önemli ihtiyaç olarak
algıladıkları tespit edilmiştir.
Koçer (2013) “Program Geliştirmenin İlk Basamağı: Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde
İhtiyaç ve Durum Analizi” isimli makalesinde Taba-Tyler’ın program geliştirme modelinin ilk
aşaması olan “ihtiyaçları belirleme” parametresinden yola çıkmış, Yabancı Dil olarak Türkçe
öğrenenlere yönelik etkili bir program geliştirmenin ilk adımı olan ihtiyaç ve durum analizlerinin nasıl
yapılacağını ortaya koymayı amaçlamıştır.

Sonuç olarak Yabancı Dil olarak Türkçe öğrenen

öğrencilerin ihtiyaçlarındaki çeşitlilik belirlenmiştir.
Tok ve Yıgın (2013) “Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe öğrenme nedenlerine ilişkin bir
durum çalışması” adlı makalelerinde yabancı uyruklu öğrencilerin hangi nedenlerle Türkçe öğrenmeyi
ihtiyaç olarak hissettikleri belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmada yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe
öğrenme nedenleri arasında öncelikle ekonomik ve eğitim amaçlı olarak Türkçe’yi tercih ettikleri
tespit edilmiştir.
Başar ve Akbulut (2016) “Yabancılara Türkçe Öğretiminde Öğrenen İhtiyaçlarının
Belirlenmesi: Yunus Emre Enstitüsü Tiflis Türk Kültür Merkezi Örneği”

adlı makalelerinde

öğrencilerin dil ihtiyaçları belirlenmeye çalışılmıştır. Yabancı Dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin
dil öğrenme ihtiyaçları sırasıyla bireysel ilgi ve ihtiyaçlar, eğitim ve iş imkânı, ticaret yapma ve sınıf
içi etkileşim kurma olmak üzere dört alt boyutta kendini göstermiştir.
Balçıkanlı (2010) “A Study on Needs Analysis of Learners of Turkish Language” adlı
makalesinde Florida Üniversitesinde Çek, Yunanca, Macarca ve Lehçe de dahil olmak üzere daha az
öğretilen dillerin sunulduğu Avrupa Araştırmaları Merkezi'nde Türkçe öğrenmede öğrencilerin
ihtiyaçları hakkında bilgi toplamayı amaçlamıştır. Çalışma dokuz katılımcının görüşleriyle sınırlı
olduğu için konuyla alakalı detaylı bilgi vermemektedir.
Araştırmanın Amacı
Bu araştırmanın temel amacı Kırgızistan Bişkek’te Türkiye Türkçesi Öğretim Merkezi
bünyesinde verilen Türkçe kurslarına ilişkin dil öğrenme ihtiyaçlarını belirlemektir.
Bu amaç doğrultusunda araştırmadaki temel problem şudur:
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Kırgızistan Türkiye Türkçesi Öğretim Merkezinde Türkçe öğrenen yabancıların dil öğrenme
ihtiyaçları nelerdir?
Araştırmada, bu problem cümlesinin cevabını bulabilmek için şu alt problemlerden
yararlanılmıştır:
1. Kırgızistan Türkiye Türkçesi Öğretim Merkezinde Türkçe öğrenen yabancıların dil
öğrenme ihtiyaçları hangi alt boyutlarda yoğunlaşmaktadır?
2. Kırgızistan Türkiye Türkçesi Öğretim Kültür Merkezinde Türkçe öğrenen yabancıların dil
öğrenme ihtiyaçları cinsiyete göre farklılaşmakta mıdır?
3. Kırgızistan Türkiye Türkçesi Öğretim Merkezinde Türkçe öğrenen yabancıların dil
öğrenme ihtiyaçları yaşa göre farklılaşmakta mıdır?
4. Kırgızistan Türkiye Türkçesi Öğretim Merkezinde Türkçe öğrenen yabancıların dil
öğrenme ihtiyaçları eğitim düzeyine göre farklılaşmakta mıdır?
Araştırmanın Önemi
“Yabancı dil öğretimi alanında -özellikle İngilizcenin öğretimi konusunda- kapsamlı bir
literatür oluşmuş durumdadır. Bugün başta İngilizce olmak üzere İspanyolca, Fransızca, Almanca gibi
batı dilleri ile Arapça ve Çince gibi dillerin öğretimi konusunda meseleyi farklı yönlerden ele alan çok
sayıda araştırma bulunmaktadır” (Çalışkan ve Çangal, 2013: 315). Yabancı dil olarak Türkçe
Öğretimini (YDTÖ) temelleri henüz yeni kurulan bir disiplin olarak ele aldığımızda, öncelikle
öğrencilerin ve öğretmenlerin görüşleri ışığında öğrenci ihtiyaçlarını belirlemek, öğrencilerin eğitim
ortamına etkin katılımlarını sağlayabilmek açısından önemlidir. Böylece öğrencilerin dil ihtiyaçlarını
gidermeye dönük etkili bir eğitim programı geliştirilebilir (Koçer, 2013: 159).
İhtiyaç analizi çalışmaları program geliştirmenin ilk basamağı olduğundan bu alandaki
yapılacak her türlü çalışmaların hedef dil ile ilgili belirlemelerin yapılması, müfredatın oluşturulması,
eğitim öğretim sürecinin planlanması gibi pek çok alanda etkili olacağı düşünülmektedir.
Varsayımlar
Öğrencilerin Türkçe öğrenmedeki ihtiyaçlarını tespit edebilmek amacıyla hazırlanan ankette
yer alan yönergelerin öğrenciler tarafından okunup anlaşıldığı varsayılmaktadır.
Sınırlılıklar
Araştırmada var olan sınırlılıklar şu şekildedir:
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1.
Araştırma, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Kırgızistan Bişkek Türkiye Türkçesi
Öğretim Merkezinde Türkçe öğrenen 134 kursiyer ile sınırlandırılmıştır.
2.
Öğrencilerin Türkçe öğrenmedeki ihtiyaçları, uygulanan anketteki yönergelerde yer
alan ihtiyaçlar ile sınırlandırılmıştır.
YÖNTEM
Araştırmanın Modeli
Kırgızistan Bişkek Türkiye Türkçesi Öğretim Merkezinde yabancı dil olarak Türkçe
öğrenenlerin dil öğrenme ihtiyaçlarının belirlenmesinin amaçlandığı bu araştırmada nitel araştırma
yöntemlerinden tarama modeli kullanılmıştır. “Tarama modeli geçmişte ya da hâlen var olan bir
durumu var olduğu şekliyle ortaya koymayı amaçlayan araştırma yaklaşımıdır” (Karasar, 2012: 77).
Evren ve Örneklem
Çalışmanın gerçekleştirildiği Kırgızistan Bişkek Türkiye Türkçesi Öğretim Merkezinde 20162017 verilerine göre kursiyer sayısı 780’dir. Örneklem olarak 134 kursiyere ulaşılmıştır.
Kursiyerlerden 9’u anketi eksik doldurduğu için değerlendirme 125 kursiyer üzerinden yapılmıştır.
Anket kursiyerlerin ana dillerine çevrilerek uygulanmıştır. Araştırmaya katılan 125 kursiyere ait
betimsel bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir:
Tablo 1: Kursiyerlere İlişkin Betimsel Bilgiler
Cinsiyet
Ana Dil

Yaş

Eğitim Durumu

Erkek

N
40

f (%)
32.0

Kadın
Kırgız Dili

85
117

68.0
93.6

Rus Dili

7

5.6

Kazak Dili
15-17

1
10

.8
8.0

18-25

75

60.0

26-30

17

13.9

31-35

11

8.8

36-40

6

4.8

41-45

2

1.6

46-50

2

1.6

51-55
İlköğretim

2
2

1.6
1.6

Lise

18

14.4

Üniversite

85

68.0

Master

11

8.8

Doktora

7

5.6

Diğer

2

1.6
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Türkçe Kuru

A1.1

40

32.0

A1.2

22

17.6

A2.1

8

6.4

B1.1

29

23.2

B1.2

6

4.8

C1.1

19

15.2

C1.2
Toplam

1
125

.8
100

Tablo 1’e bakıldığında bayan kursiyer sayısının 85 erkek kursiyer sayısının 40 olduğu
görülmektedir. Kursiyerlerin 117’sinin ana dili Kırgızca, 7’sinin dili Rusça, 1’inin dili Kazakça’dır.
Yaş açısından bakıldığında 18-25 yaş grubuna sahip katılımcıların diğer yaş gruplarına oranla yüksek
olduğu göze çarpmaktadır bununla birlikte yaş grubu arttıkça katılımcı sayısının düştüğü
görülmektedir. Katılımcıların önemli bir çoğunluğunun üniversite düzeyinde eğitim aldığı veya
almakta olduğu görülmektedir. Katılımcıların devam ettikleri kurlar açısından bakıldığında
yoğunluğun A ve B kurlarında olduğu, ilerleyen kurlarda katılımcı sayısının düşmesi göze
çarpmaktadır.
Tablo 2: Katılımcıların Mesleki Dağılımı

Meslek

Öğrenci

n
50

f (%)
40

Doktor

12

9.6

Öğretmen

9

7.2

Boş(işaretlenmemiş)

8

6.4

Ekonomist

5

4

Avukat

4

3.2

İşçi

4

3.2

Memur

4

3.2

Yönetici

3

2.4

İşletmeci

3

2.4

Muhasebe

3

2.4

Hostes

2

1.6

Menajer

2

1.6

Programcı

2

1.6

Mühendis

2

1.6

Tercüman

2

1.6

Ev Hanımı

2

1.6

Dil Bilimci

2

1.6

İlahiyatçı

2

1.6

Grafik Tasarımcı

1

.8

Okutman

1

.8

Asker

1

.8

Tiyatro Sanatçısı
Toplam

1
125

.8
100

1021

X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Nevşehir / 2018

Tablo 2 incelendiğinde katılımcıların meslekleri arasında diğer mesleklere oranla yüksek bir
bölümünün öğrenci olmaları göze çarpmaktadır. Tablo 1 deki bilgilerde yaş aralığına bakıldığında
öğrenci grubu dikkate alınırsa yaş aralığı ile meslek grubunun birbirine paralel olduğu görülmektedir.
Öte yandan faklı meslek gruplarından birçok katılımcının bulunduğu görülmektedir.
Veri Toplama Aracı
Bu çalışmada veri toplamak üzere, Iwai ve diğerlerinin (1998) “Japanese Language Needs
Analysis” adlı çalışmada kullandıkları ve Önder Çangal (2013) tarafından uyarlanarak “Yabancılara
Türkçe Öğretiminde Dil İhtiyaç Analizi: Bosna-Hersek Örneği” isimli yüksek lisans tezinde
kullanılan, geçerlik-güvenirlik çalışması yapılmış anketten yararlanılmıştır. Ankette yer alan “BosnaHersek” ifadeleri “Kırgızistan” şeklinde değiştirilmiştir. Veri toplama işlemi 2017 yılı Ocak ayında
gerçekleştirilmiştir. Çalışma farklı kurlarda Türkçe öğrenen kursiyerlerle yapılmıştır. Ölçek 26
maddeden ve dört faktörden meydana gelmektedir. Faktörler sırasıyla 6 maddeden oluşan “Ticaret
Yapma”, 8 maddeden oluşan “Eğitim ve İş İmkânı”, 8 maddeden oluşan “Bireysel İlgi ve İhtiyaçlar”
ve 4 maddeden oluşan “Sınıf içi İletişim Kurma” olarak adlandırılmıştır. Uyarlama aşamasında Çangal
(2013) tarafından yapılan geçerlik güvenirlik çalışması sonucunda her bir madde için iç güvenirlik
katsayıları sırasıyla, ticaret yapma için 93, eğitim ve iş imkânı 84, bireysel ilgi ve ihtiyaçlar 73, sınıf
içi iletişim kurma 74 ve ölçeğin geneli için ise 88 olarak hesaplanmıştır.
Verilerin Analizi
Çalışmada ulaşılan verilerin analizinde; yüzde, aritmetik ortalama gibi analiz tekniklerinden
yararlanılmış ayrıca, toplanan verilerin analizlerinde SPSS 18.0 (Statistic Package For Social Science)
programı kullanılmıştır. Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen Kırgızların dil öğrenme ihtiyaçlarının
değişkenlere göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğiyle ilgili bulgular ise bağımsız t testi
(independent sample t test) ve tek yönlü varyans analizi (oneway ANOVA) ile analiz edilmiştir.
BULGULAR VE YORUM
Yabancı Dil Olarak Türkçe öğrenen Kırgızistanlı öğrencilerin Türkçe öğrenme
ihtiyaçları hangi boyutta yoğunlaşmaktadır?
Çalışmada uygulanan ihtiyaç analizi ölçeğine göre kursiyerlerin dil öğrenme ihtiyaçları
“ticaret yapma, eğitim ve iş imkanı, bireysel ilgi ve ihtiyaçlar ile sınıf içi iletişim kurma” olmak üzere
dört alt boyutta kendini göstermektedir. Ölçeğin her bir boyutunu ve genelini oluşturan maddelerden
elde edilen puanların ortalamalarına ve standart sapmalarına ilişkin dağılımlar Tablo 3’de
gösterilmektedir:
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Tablo 3: Alt boyutlar ve ölçeğin geneline ilişkin Ortalama ve Standart Sapma Değerleri
Toplam
N
125
125
125
125
125

Ölçek alt kategorileri
Ticaret yapma
Eğitim ve iş imkânı
Bireysel ilgi ve ihtiyaçlar
Sınıf içi iletişim kurma
Toplam

Ort
3.17
3.59
3.63
4.12
3.63

Ss
1.01
.78
.65
.62
0.76

Tablo 3 incelendiğinde katılımcıların dil öğrenme ihtiyaçlarına ilişkin puanları yüksekten
düşüğe doğru; sınıf içi iletişim kurma (4.12), bireysel ilgi ve ihtiyaçlar (3.63), eğitim ve iş imkânı
(3.59) ve ticaret yapma (3.17) olarak sıralanmıştır. Katılımcıların dil öğrenmeye yönelik ihtiyaçlarına
bakıldığında ticaret yapmanın diğer ihtiyaçlara kıyasla daha düşük olduğu görülmektedir. Çalışkan ve
Çangal (2013) tarafından yapılan çalışmada bu ölçeğin puan ortalamaları için aralık düzeyleri;
ortalama puanları 1<zayıf düzey<2.4, 2.5<orta düzey<3.4 ve 3.5< iyi düzey<5 olarak
değerlendirilmiştir. Bu bakımdan ölçeğin alt faktörlerine bakıldığında; sınıf içi iletişim kurma, bireysel
ilgi ve ihtiyaçlar ve eğitim ve iş imkânı ihtiyaçlarının iyi düzey, ticaret yapma ihtiyacının ise orta
düzey olduğu görülmektedir. Katılımcı sayısına bakıldığında çoğunluğun öğrenci oluşunu eğitim ve iş
imkanı faktörünün iyi düzeyde çıkmasını doğrudan etkilediği ileri sürülebilir.
Yabancı Dil Olarak Türkçe öğrenen Kırgızistanlı öğrencilerin Türkçe öğrenme
ihtiyaçları ile cinsiyetleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmakta mıdır?
Katılımcıların dil öğrenme ihtiyaçlarının cinsiyete göre farklılık gösterip göstermediğini
belirlemek amacıyla, bağımsız örneklemler için t testi kullanılmıştır. Katılımcıların dil öğrenme
ihtiyaçlarına yönelik puan ortalamalarının cinsiyetlerine göre dağılımı Tablo 4’de yer almaktadır.
Tablo 4: Katılımcıların dil öğrenme ihtiyaçlarına yönelik puan ortalamalarının cinsiyetlerine göre
dağılımı
Erkek
N
Ort

Ticaret yapma

40

Eğitim ve iş imkânı
Bireysel ilgi ve ihtiyaçlar
Sınıf içi iletişim kurma

Ölçek alt kategorileri

Ss

Kadın
N
ort

ss

Toplam
n
Ort

ss

3.21

.97

85

3.14

1.03

125

3.17

1.01

40

3.67

.79

85

3.52

.78

125

3.59

.78

40
40

3.51
4.01

.71
.75

85
85

3.73
4.23

.60
.50

125
125

3.63
4.12

.65
.62

Cinsiyete göre katılımcıların dil öğrenme ihtiyaçlarına yönelik puanlarına ilişkin bağımsız
örneklemler t testi sonuçları Tablo 5’te yer almaktadır.

1023

X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Nevşehir / 2018

Tablo 5: Cinsiyete göre katılımcıların dil öğrenme ihtiyaçlarına yönelik puanlarına ilişkin bağımsız
örneklemler t testi sonuçları
Ticaret yapma

Eğitim ve iş imkânı

Bireysel ilgi ve ihtiyaçlar

Sınıf içi iletişim kurma

Grup

N

ort

ss

Erkek

40

3.21

.97

Kadın
Grup

85
N

3.14
ort

1.03
ss

Erkek

40

3.67

.79

Kadın
Grup

85
N

3.52
ort

.78
ss

Erkek

40

3.51

.71

Kadın
Grup

85
N

3.73
ort

.60
ss

Erkek

40

4.01

.75

Kadın

85

4.23

.50

sd

T

p

123

.38

.42

sd

T

p

123

1.02

.65

sd

T

p

123

1.82

.33

sd

T

p

123

1.86

.24

*p<0.5 düzeyinde anlamlıdır.

Tablo 5’te görüldüğü gibi katılımcıların cinsiyet açısından dil öğrenme ihtiyaçlarında (ticaret
yapma (t(123)= .38, p>.05), eğitim ve iş imkânı (t(123)= 1.02, p>.05), bireysel ilgi ve ihtiyaçlar
(t(123)= 1.82, p>.05), sınıf içi iletişim kurma (t(123)= 1.86, p>.05)) anlamlı bir farklılaşma olmadığı
belirlenmiştir. Bu veriler Kırgızistan Bişkek Türkiye Türkçe’si öğretim merkezinde Türkçe öğrenen
kursiyerlerin Türkçe öğrenme ihtiyaclarının dört alt boyut içinde cinsiyete göre farklılık göstermediği
şeklinde yorumlanabilir.
Yabancı Dil Olarak Türkçe öğrenen Kırgızistanlı öğrencilerin Türkçe öğrenme
ihtiyaçları ile yaş düzeyleri arasında anlamlı farklılık var mıdır?
Katılımcıların dil öğrenme ihtiyaçlarının yaşlara göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek
amacıyla tek yönlü varyans analizi (ANOVA) testi esas alınmıştır. Katılımcıların dil öğrenme
ihtiyaçlarına yönelik puan ortalamalarının yaşa göre dağılımı Tablo 6’da yer almaktadır.
Tablo 6: Katılımcıların dil öğrenme ihtiyaçlarına yönelik puan ortalamalarının yaşlara göre dağılımı
Yaş

Ticaret yapma

Eğitim ve iş imkânı
ss
.86
.69
.81

Bireysel ilgi
ihtiyaçlar
N
ort
10
3.79
75
3.53
17
3.96

15-17
18-25
26-30

N
10
75
17

Ort
3.78
3.23
2.87

Ss
.96
.94
.91

n
10
75
17

Ort
3.70
3.71
3.52

31-35
36-40

11
6

3.26
2.31

1.41
.34

11
6

41-45
46-50
51-55
Toplam

2
2
2
125

2.5
2.75
3.17
3.17

.70
2.47
.24
1.00

2
2
2
125

Ss
.83
.62
.62

Sınıf içi iletişim
kurma
N
Ort
Ss
10
4.17 .55
75
4.16 .69
17
4.25 .54

3.26
3.14

.90
.77

11
6

4.01
3.65

.40
.77

11
6

4.13
4.12

.54
.41

3.19
2.31
2.75
3.59

.44
.61
1.76
.78

2
2
2
125

3.44
3.69
3.69
3.63

.088
1.14
.26
.64

2
2
2
125

4.00
4.00
3.88
4.12

.00
.70
.18
.62
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Tablo 6’da kursiyerlerin dil öğrenme ihtiyaçlarına yönelik alt boyutların puan ortalamalarının
yaşlara göre dağılımına bakıldığında ticaret yapma alt boyutunda 36-40 yaş grubundaki kursiyerlerin
ortalama puanları (2.31) en düşük, 15-17 yaş grubundaki kursiyerlerin ortalama puanları (3.78) en
yüksektir. Eğitim ve iş imkanı boyutuna bakıldığında 18-25 yaş grubundaki kursiyerlerin ortalama
puanları (3.71) en yüksek, 46-50 yaş grubundaki kursiyerlerin ortalama puanları (2.31) en düşük
çıkmıştır. Bu bağlamda genç kursiyerlerin Bişkek Türkiye Türkçesi öğretim merkezine Türkiye’de
eğitim görmek veya iş bulmak için geldikleri söylenebilir.
Bireysel ilgi ve ihtiyaçlar boyutunda bakıldığında 31-35 yaş grubundaki kursiyerlerin ortalama
puanları (4.01) en yüksek, 41-45 yaş grubundaki kursiyerlerin ortalama puanları (3.44) en düşüktür.
Sınıf içi iletişim kurma alt boyutuna bakıldığında ise 26-30 yaş grubundaki kursiyerlerin
ortalama puanları (4.25) en yüksek, 51-55 yaş grubundaki kursiyerlerin ortalama puanları (3.88) en
düşüktür.
Tablo 7: Katılımcıların dil öğrenme ihtiyaçlarının alt boyutlarına ait ANOVA sonuçları
Ölçek alt kategorileri

Varyansın Kaynağı

Kareler
Toplamı

Sd

Kareler
ort

f

p

11.338
114.799
126.137

7
117
124

1.620
981

1.651

.128

Ticaret yapma

Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam

8.710
67.605
76.316

7
117
124

1.244
.578

2.153

.043

Eğitim ve iş imkânı

Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam

Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam
Gruplar arası
Sınıf içi iletişim kurma Gruplar içi
Toplam
*p<0.5 düzeyinde anlamlıdır.

4.553
47.107
51.661
.418
46.757
47.175

7
117
124
7
117
124

.650
.403

1.616

.138

.060
.400

.150

.994

Bireysel
ihtiyaçlar

ilgi

ve

Anlamlı
Fark

Tablo 7 incelendiğinde dil öğrenme ihtiyaçlarından ticaret yapma [F(7, 117)=1.65, p>.05],
eğitim ve iş imkânı [F(7, 117)=2.15, p>.05], bireysel ilgi ve ihtiyaçlar [F(7, 117)=1.62, p>.05] ve sınıf
içi iletişim kurma [F(7, 117)=.15, p>.05] ihtiyaçlarının yaş açısından anlamlı bir farklılaşma olmadığı
tespit edilmiştir.
Yabancı Dil Olarak Türkçe öğrenen Kırgızistanlı öğrencilerin Türkçe öğrenme
ihtiyaçları ile eğitim düzeyleri arasında anlamlı farklılık var mıdır?
Katılımcıların dil öğrenme ihtiyaçlarına yönelik puan ortalamalarının eğitim düzeyine göre
dağılımı Tablo 8’de yer almaktadır.
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Tablo 8: Katılımcıların dil öğrenme ihtiyaçlarına yönelik puan ortalamalarının eğitim düzeyine göre dağılımı
Ölçek alt kategorileri
Eğitim Düzeyi
n
ort
ss
İlköğretim
2
3.67
.94
Ticaret yapma

Eğitim ve iş imkânı

Bireysel ilgi ve ihtiyaçlar

Sınıf içi iletişim kurma

Lise

18

3.42

1.08

Üniversite

85

3.21

.99

Master

11

2.81

.99

Doktora

7

2.35

.85

Diğer
İlköğretim

2
2

2.75
3.69

.35
1.14

Lise

18

3.54

.73

Üniversite

85

3.56

.83

Master

11

3.62

.71

Doktora

7

3.67

.61

Diğer
İlköğretim

2
2

3.88
3.75

.35
1.77

Lise

18

3.76

.55

Üniversite

85

3.68

.61

Master

11

3.61

.79

Doktora

7

3.17

.70

Diğer
İlköğretim

2
2

3.87
4.12

.70
.53

Lise

18

4.22

.57

Üniversite

85

4.19

.62

Master

11

3.89

.60

Doktora

7

3.92

.77

Diğer

2

4.62

.18

Katılımcıların dil öğrenme ihtiyaçlarının eğitim düzeylerine göre karşılaştırıldığı tek yönlü
varyans analizi (ANOVA) testi sonuçları Tablo 9’da yer almaktadır.
Tablo 9: Eğitim düzeyine göre katılımcıların dil öğrenme ihtiyaç puanlarına ilişkin tek yönlü varyans analizi
(ANOVA) sonuçları
Ölçek alt kategorileri
Varyansın Kaynağı
Kareler
Sd
Kareler
F
P
Anlamlı
Toplamı
ort
Fark
8.114

5

1.623

Gruplar içi

118.023

119

.992

Toplam
Gruplar arası

126.137
.359

124
5

.072

Gruplar içi

75.957

119

.638

Toplam

76.315

124

Gruplar arası

1.943

5

.389

Gruplar içi

49.718

119

.418

Toplam
Gruplar arası

51.661
1.786

124
5

.357

Gruplar içi

45.389

119

.381

Toplam

47.175

124

Gruplar arası
Ticaret yapma

Eğitim ve iş imkânı

Bireysel
ihtiyaçlar

ilgi

ve

Sınıf içi iletişim kurma
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Tablo 9’a bakıldığında dil öğrenme ihtiyaçlarından ticaret yapma [F(5, 119)=1.64, p>.05],
eğitim ve iş imkânı [F(5, 119)=.11, p>.05], bireysel ilgi ve ihtiyaçlar [F(5, 119)=.93, p>.05] ve sınıf
içi iletişim kurma [F(5, 119)=.94, p>.05] eğitim durumu açısından anlamlı bir farklılık göstermediği
tespit edilmiştir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Türkiye’nin son yıllarda çeşitli alanlarda yaşamış olduğu gelişmeler Türkçe öğrenme
talebindeki artışı beraberinde getirmiştir. Yabancı öğrenciler gerek kendi ülkelerinde gerekse
Türkiye’deki kurumlarda Türkçe öğrenmektedir. Yurt dışında Türkçe’nin çeşitli kurumlar aracılığıyla
öğretildiği ülkelerden biri de Kırgızistan’dır. Sovyetler birliğinin dağılmasından sonra değişen dünya
yapısı Türkiye’nin dış politikasında da çeşitli değişimlere yol açmıştır. Türkiye Orta Asya, Balkanlar
gibi coğrafyalarda hem kültür hem de diğer alanlarda önemli adımlar atmıştır. Bu bölgelerde
Türkçenin yaygınlaşması için Türkiye Türkçesi öğretim merkezleri ve okullar açılmıştır. Ayrıca bu
bağlamda çeşitli projeler yürütülmüştür. Büyük öğrenci projesi bu kapsamda yürütülen yurtdışından
burslu olarak türk üniversitelerinde okumak amacıyla öğrenci getirme projesidir. Böylelikle
SSCB’NİN dağılması ile birlikte orta asya halkları ile her alanda bağların kopmaması iletişimin
arttırılması hedeflenmiştir. Ortak bir anlaşma dili (Türkçe) meydana getirme Türk kültür dış
politikasının söz konusu dönemde Orta Asya’ya yönelik en temel faaliyet alanı olarak ortaya
çıkmaktadır. Orta Asya Türk cumhuriyetlerinin peyder pey Latin Alfabesi’ne geçmesi Türk kültür dış
politikasının

bu bölgedeki

başarısı olarak değerlendirilebilir

(Ergin, Türk, 2010). Türk

cumhuriyetlerinden Kazakistan ve Kırgızistan Latin alfabesine geçişi kabul etmemiştir. Bunda her iki
devlet içindeki yoğun Rus nüfusun ve Rus politikasının etkisi büyüktür (Demirci, 2011: 225-229).
Son olarak Kazakistan cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in Latin alfabesine geçişle ilgili
kararnameyi imzaladığı bildirilmiştir. Kırgızistan’da Kırgızca’dan sonra ikinci olarak konuşulan dil
Rusça’dır. Rusça Kırgızistan’ın ikinci resmi dili olarak kabul edilmiştir. Kırgızca ve Rusça’dan sonra
yoğunlukta konuşulan dil ise Türkçe’dir.
Kırgızistan’da pek çok kurumda Türkçe öğretilmektedir. Bu çalışmada Kırgızistan T.C.
Bişkek TÖMER merkezinde öğrenim gören kursiyerlerin ihtiyaçları belirlenmeye çalışılmıştır.
03.03.1992 yılında T.C Milli Eğitim Bakanlığı ile Kırgızistan Milli Eğitim Bakanlığı arasında
imzalanan protokole göre Türkiye Türkçesi Eğitim Öğretim Merkezi açılması taraflarca kabul
edilmiştir. Fakat kurum 29.01.1996 tarihinde açılabilmiştir. Merkez 2011 yılına kadar Manas
Üniversitesi Cal Kampüsü Meslek Yüksek Okulunda hizmet vermiştir. 01.10.2011 tarihinden
01.10.2015 tarihine kadar Umetalieva - Sıdıkova adresinde hizmet veren kurum, 01.10.2015 tarihinden
itibaren ise tekrar Manas Üniversitesi Cal kampüsü içerisindeki yeni yerinde hizmet vermeye
başlamıştır (http://biskektomer.meb.gov.tr/www/hakkimizda/icerik/30). Şu anda Kırgızistan-Türkiye
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Manas Üniversitesi merkez kampüsü ve Aytmatov kampüsündeki sınıflarda eğitim görülmektedir.
Bakanlıkça görevli ve tamamı T.C. vatandaşı 30 Türkçe öğretmeni görev yapmaktadır. Öğretmenler
kurumda 5 yıllığına görevlendirilmişlerdir.
Bişkek Tömer’de uygulanan program haftalık 10 saatlik dersler halinde (hafta içi hergün 2
saat) 8 ay süre ile devam etmektedir. Kurlar A1.1, A1.2, A2.1, A2.2, B1.1, B1.2, B2.1, B2.2,C1.1,
C1.2, C2.1, C2.2 şeklinde sınıflandırılmıştır. Bir kursiyer B2.2 yi en erken 16 ayda bitirebilmektedir.
Kurs merkezinde Yunus Emre Enstitüsü tarafından hazırlanan Yedi İklim Türkçe kitapları
kullanılmaktadır.
Çalışmada kullanılan ihtiyaç analizi ölçeğine göre Kırgızistan Bişkek Türkiye Türkçesi
öğretim merkezinde Türkçe öğrenen kursiyerlerin dil öğrenme ihtiyaçlarına baktığımızda Türkçeyi
sınıf içi iletişim kurma ihtiyacını karşılamak için öğrenenlerin ortalama puanlarının iyi düzeyde
olduğu görülmektedir. Diğer boyutlardaki ortalama puanlara bakıldığında ise eğitim ve iş imkanı ile
bireysel ilgi ve ihtiyaçlar alt boyutlarına ilişkin puan ortalamaları iyi düzeyde; ticaret yapma boyutuna
ilişkin puanlar ise orta düzey olarak saptanmıştır. Bu çalışmadan elde edilen verilerden hareketle
Kırgızistan’da yabancı dil olarak Türkçe öğretiminin daha nitelikli yürütülmesine ilişkin bazı öneriler
aşağıda sıralanmıştır:
1. Kursiyerlerin dil öğrenme ihtiyaçları alt boyutlarından biri olan “sınıf içi iletişim kurma”
amaçlarına genel olarak bakıldığında “sınıf içerisinde konuşmalar, sunumlar ve gösterimler
yapabilmek, sınıf tartışmalarına dahil olabilmek ve okutmanlarla iletişim kurabilmek” şeklinde
yorumlayabiliriz. Bu faktörler dikkate alındığında kursiyerlerin konuşma becerisine ihtiyaç
duydukları söylenebilir. İşcan vd (2013) nin yapmış oldukları çalışmada da Hindistan’da Türkçe
öğrenenlerin en çok konuşma becerine ihtiyaç duydukları belirtilmiştir. Boylu ve Çangal (2014)
tarafından yapılan çalışmada İran’da Türkçe öğrenen kursiyerlerin yine en fazla konuşma
becerisine ihtiyaç duydukları tespit edilmiştir. Türkçe’yi yurt dışında öğrenen öğrencilerin
konuşma becerisi ile ilgili pratik yapma olanakları sınırlıdır. Bu sebeple öğrencilerin
öğrendiklerini uygulayabildikleri konuşma ortamları hazırlanmalıdır. Bu uygulama ortamlarında
drama, tartışma, örnek olay, gösterilen resmi yorumlama gibi etkinlikler kullanılabilir.
2. Kursiyerlerin dil öğrenme ihtiyaçları alt boyutlarından bir diğeri olan “bireysel ilgi ve ihtiyaçlar”
amaçlarına genel olarak baktığımızda “Türk dizilerini Türkçe izlemek, Türkiye’ye tatile gitmek,
Türkiye’de bulunan akrabalarla ve karşılaşılan Türklerle iletişim kurma” olarak yorumlayabiliriz.
Bu doğrultuda kursiyerlerin seviyelerine uygun olarak ihtiyaç duyacakları kelime ve kelime
grupları diyaloglar veya örnek olaylar şeklinde öğretilebilir.
3. Çalışmada elde edilen diğer faktör “eğitim ve iş imkanı”dır. Türkiye’de ve kendi ülkelerinde
Türkçe öğrenen Orta Asyalı öğrenci sayısı oldukça fazladır. Türkiye'de eğitim gören öğrencilerin
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yaşadıkları sorunlar( burs miktarının düşük olması, uyum problemleri) giderilmeli, eğitim
müfredatı öğrenci seviyelerine göre hazırlanmalıdır. Ayrıca Türkiye'yi eğitim ve iş imkanı
açısından tercih eden öğrenciler için akademik Türkçe kursları açılmalı ve iş Türkçesi alanında
çeşitli faaliyetler geliştirilmelidir.
4. İhtiyaç analizinde diğer bir alt boyut ise “ ticaret yapma”dır. Bu alt başlıktan hareketle farklı
meslek gruplarına yönelik Türkçe kurslar düzenlenmelidir.
5. Türkçe’nin Kırgız öğrenciler tarafından etkili bir şekilde öğrenilmesi için Kırgızların kendi dil
yapıları ve ihtiyaçları göz önüne alınarak müfredat hazırlanmalı, müfredata uygun ders kitapları
ve materyaller geliştirilmelidir.
6. Öğrenci seviyelerine uygun olarak kültür ögeleri de içeren filmler izletilmelidir.
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AZERBAYCAN'IN ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA UYGULADIĞI KANITLAMALI
MATEMATİK ÖĞRETİMİ VE TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRILMASI
Gökbey ULUÇ
Matematik Öğretmeni
gokbey@kutluyayinevi.com

ÖZET
Kabul üzerine sistemleştirilmiş bir disiplin olan matematikte, bir örüntü biçiminde birbiriyle bağlantılı
olan konulara kanıtlama yöntemiyle ulaşılabilmektedir. Kanıtlama yöntemi aynı zamanda bir öğretim yöntem ve
tekniğidir. Ülkemizde üniversite düzeyinde vérilen bu öğretim, yurt dışında ortaöğretim kurumlarında da
gösterilmektedir.
Bu bildiride; ilk olarak, Azerbaycan’daki ortaöğretim kurumlarında verilen matematik dersiniñ içeriği
ve kapsamından söz édilecek, kanıtlama yöntemiyle öğrencilerin formüllere kendilerinin ulaşmasınıñ sağlandığı
tekniklerden örnekler sunulacak ve kalıcı öğrenme üzerindeki étkilerinden söz édilecektir. İkinci olarak
Türkiye'deki ortaöğretim matematik dersiniñ işlenişine giriş yapılarak MEB programındaki beklentilerin teorikteki ve pratikteki soñuçları açıklanacaktır. Üçüncü olarak, Türkiye ve Azerbaycan'dan 100'er öğrenciye
sorulmuş açık uçlu 3 sorunuñ vérileri çizelgede sunulacaktır. Soñ olarak da elde édilen vériler ve bilgiler doğrultusunda iki ülkeniñ matematik öğretimindeki yöntem ve yordamları değerlendirilecektir.
Anahtar sözcükler: Azerbaycan, Eğitim Yöntem ve Teknikleri, Kanıtlamalı Matematik

ABSTRACT
The teaching of Mathematics proof applied by Azerbaijan in secondary school and its
comparison with Turkey
In mathematics, which is a systematic discipline upon acceptance, the issues connected with each other
in the form of a pattern can be reached by means of proof. The method of proof is also a teaching method and
technique. This education, which is given at university level in our country, is also given in secondary education
institutions abroad.
In this report; firstly, the content and extent of the mathematics course given in secondary education
institutions in Azerbaijan will be mentioned and examples of the techniques that help students reach the formulations themselves through the proving method will be presented and their effects on permanent learning will
be mentioned. Secondly, by introducing the teaching of mathematics courses in secondary schools in Turkey the
theorical and the practical results of expectations of the Ministry of National Education(MNE) will be
explained.Thirdly, the data of the 3 open-ended questions asked to 100 students from Turkey and Azerbaijan will
be presented in the chart. Finally, the methods and procedures of the mathematics teaching of the two countries
will be evaluated according to the obtained data and information. High school mathematics courses in theoretical
and practical results of DUktAki expectations in MNE made entry into the handling of the program will be
announced in Turkey. Thirdly, Turkey and three open-ended question was asked 100 students from Azerbaijan
will be presented in the chart data.
Key words: Azerbaijan, Educational Methods and Techniques, Proof of Mathematics
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Matematik ve Kanıtlama
Tanımlar ve bélitler dışında kalan her öñerme kanıtlanmalıdır (Gosset, 2003). Bu yüzden
kabuller üzerine kurulu olan matematik, neredeyse her adımında kanıtlanmaya géreksinim duyar.
Kanıtlama yapılmadığında da ezberlenmeyi zorunlu kılar. Ezber de ardı sıra vérimsizliği getirir.
Géñellikle matematiğe özgü bir işlem olarak kabul édilen kanıtlama (ispatlama), bir yargı, sav
ya da soñucuñ doğruluğunu veya yanlışlığını, yéterli kanıt göstererek kabûl éttirme çabasıdır
(Yıldırım, 1996). Bu çabanıñ eğitimdeki öñemini araştırmak ve varlığınıñ değerini göstermek adına iki
ülkeniñ öğrencileri üzerinde sormaca düzenleyerek eğitimcileriñ ilgisine sunduk.
Kanıtlamanıñ Tarihî Önemi
Pisagor’uñ ünlü bağıntısını hepimiz duymuşuzdur. Dik kenarlarıñ kareleriniñ toplamı,
hipotenüsüñ karesine éşittir.

Bu bağıntıya göre, dik kenarları 1 birim olan kareleriñ hipotenüsünüñ

olmasını

gerektiriyordu. Ancak Pisagor, bu sayıyı rasyonel bir sayı olarak yazmak istese de bunu başaramadı.
Bu nedenle rasyonel olmayan sayılarıñ varlığından söz édilmesine bile dözümü yoktu, dérler. Ancak
günüñ birinde öğrencilerinden biri olan Hippasus,
yazılamayacağını ispat etti, yani kanıtladı.
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Bunu kabullenemeyen Pisagor, ispatıñ yanlış olduğunu iddia éderek Hippasus’u denize attırdı.

Görseller ve öykü TRT’de yayınlanan Matematik Hikayeleri adlı animasyondan alınmıştır.
İspatıñ tarihsel trajedisi olarak nitelendirebileceğimiz bu olay, matematikte kanıtıñ né démek
olduğunu añlatan en iyi öyküdür, diyebiliriz.
Azerbaycan ve Türkiye’deki Matematik Dersi Kitaplarınıñ Karşılaştırılması
Kanıtlama yöntemi aynı zamanda bir öğretim yöntem ve tekniğidir. Ülkemizde üniversite
düzeyinde vérilen bu öğretim, yurt dışında ortaöğretim kurumlarında da gösterilmektedir.
Kanıtlamanıñ uygulanabilirliği ise uluslararası géñel bir sorundur. Bu sorunu irdelemek adına da
Azerbaycan ve Türkiye’yi karşılaştıracağız.
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Azerbaycan’daki ders kitabınıñ iç kapağı

Türkiye’deki ders kitabınıñ iç kapağı

İki ders bétiğiniñ tüm bétleri (sayfaları) tarandığında ispat/isbat sözcükleriyle ilgili şu vériye ulaşıldı.
Azerbaycan

Türkiye

isbat

99

ispat

4

yazılı izah edin

2

kanıt

0

Türkiye'deki ders kitabında 4 kéz kullanılan ispat sözcüğü, aşağıdaki görselde göründüğü gibi
yan bilgi vérme amacında işletilmiştir.
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Azerbaycan

Türkiye

Azerbaycan’daki ders bétiklerinde koñu añlatımınıñ ardından örnek vérilmekte, soñra çözümü añlatılmakta
ve soñ olarak da ispatı (kanıtı) gösterilmektedir.
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Azerbaycan’daki ders bétiğinde kanıtlama yöntemiyle yapılan koñu açıklaması.
Sormaca Düzenlenen Okullar
Azerbaycan ve Türkiye'deki okullar üzerinde yapılan sormacalar ve soñuçları aşağıdaki
çizelgelerde vérilmiştir. Bu çalışmalarda yaptıkları katkılardan dolayı öğretmen arkadaşlarımız Burcu
Yanıklar, Tural Abbaskuluyev, Necmeddin Mehdiyev, Yiğit Topaloğlu, Yüksel Bacak, Abdullah Pural
ve Alper Çam’a sağ olsunlar, diyorum. Ancak ne yazık ki bu araştırmaları Azerbaycan’da istediğimiz
sayıya ulaşarak gérçekleştiremedik. Türkiye’den 3 ayrı okulda sormaca düzenleyebilirken
Azerbaycan’daki okul müdürleriniñ añlamsız karşı çıkışlarıyla yalñızca 1 okuldaki öğrencilerimize
ulaşabildik.
ÜLKE

OKUL ADI

ÖĞRENCİ

Azerbaycan

1) Kaspi Liseyi

18

Türkiye

1) Kabataş Erkek Lisesi
2) Nahit Menteşe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
3) Halkalı İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

39
46
29

TOPLAM KATILAN ÖĞRENCİ

114
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AZERBAYCAN

1. Soru

2. Soru

3. Soru

Kanıtlanmış

0

3

13

Yanıtlanmış*

16

13

0

Boş**

2

2

5

TÜRKİYE

1. Soru

2. Soru

3. Soru

Kanıtlanmış

0

0

18

Yanıtlanmış*

111

39

33

Boş**

3

75

63

* Öğrencileriñ bilgileri çerçevesinde soruya yanıt vérmiş olduklarını gösterir.
** Öğrencileriñ soruyu boş bırakmış ya da bilmediğini ifade éden sözleri yazdığını gösterir.
SOÑUÇ:
İki ayrı ülkede yapılan sormacaya dayanarak, kanıtlamalı yöntem üzerinden yapılan eğitimiñ,
öğrenciler üzerinde olumlu étki yarattığı soñucuna varılmıştır. Bu yüzden étkileşimli ders yapılmasına
olanak sağlayan kanıtlamalı eğitim yordamı yéğlenmelidir.
KAYNAKÇA
Aylar, E. (2014). 7. Sınıf Öğrencileriniñ İspata Yönelik Algı ve İspat Yapabilme Becerileriniñ
İrdelendmesi, Hacettepe Üniversitesi: Doktora tezi.
Gossett, E. (2003). Discrete Mathematics With Proof. Pearson Education, Inc, USA.
Yıldırım, C. (1996). Matematiksel Düşünme (2. Baskı). İstanbul: Remzi Kitabevi.
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KİŞOKE ALİM’İN ROMANLARINDAKİ ATASÖZLERİNİN İNCELENMESİ
AN INVESTIGATION ABOUT THE PROVERBS USED IN NOVELS WRITTEN BY THE
CIRCASSIAN AUTHOR ALIM KHYSHCHOKUE

Doç.Dr. Tülay Sarar Kuzu
Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi
tulaysarar@gmail.com
Hamit Yüksel
Erciyes Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı doktorant
nezeriko@gmail.com

ÖZET
Atasözleri; ait olduğu ulusun değer yargılarını, yüzyıllar içerisinde edinilen tecrübeyi aynı zamanda
düşünce, özlem ve gözlemlerini barındıran özlü sözlerdir. Zira, o toplumda yaşamın nasıl algılandığı, insana
neden ve nasıl değer biçildiği ve insanlar arası iletişim daha çok atasözlerinde belirgindir. Diğer yandan roman,
modern zamanların hafızasıdır ve hayattan aldığını, kendi mantığıyla kurar ve kurgular, bir yapı oluşturur.
Roman hayatı anlatmaz, onu yeniden yorumlar. Bu yorumda dilin de önemli rolü vardır. Atasözlerinin
romanlarda kullanılması çoğunlukla montaj tekniği ile mümkün olmaktadır. Montaj tekniği; romancının
toplumsal bir değer içeren anonim, bireysel veya ilahi nitelikli bir söz ya da yazıyı romanında “kalıp halinde”
yani olduğu gibi, belirli bir amaçla işlemesi ya da kullanmasıdır. Bu bildiride Kişoke Alim’in romanlarındaki
söz varlığı öğelerinin belirlenmesi ve bu öğelerin dil ve değerler öğretimine katkı açısından değerlendirilmesi
amaçlanmıştır. Çalışma, betimsel analiz yöntemine dayalıdır. Bu yaklaşım var olan bir durumu varolduğu
şekliyle betimlemeyi amaçlar. Yazarın romanlarındaki sözvarlığı bu çalışmada atasözleri ile sınırlandırılmış,
çalışmanın amacına uygun şekilde romanlardaki sözvarlığı ögelerinden yalnız atasözleri taranmıştır. Kişoke
Alim’in romanları üzerinde ilişkisel türden bir tarama yapılmış, saptanan atasözleri sözlüksel alan çalışmasıyla
bölümlendirilmiştir. Çalışmanın inceleme alanını Kişoke Alim’in yedi romanı oluşturmuştur. Romanlardan
çıkarılan atasozleri öncelikle genel olarak incelenmiş ve dağılımın çok olduğu başlıca 4 başlık belirlenmiştir.
İlgili atasözleri bu başlıklar altında değerlendirilmiştir. İnceleme sonunda yedi romanda toplam 130 adet atasözü
bulunmuştur. Kişoke Alim’in romanlarının Adıgecenin (Çerkesçenin) söz varlığı ve anlatım imkânlarını
yansıttığı, atasözü ile anlatıma bir çok yönden katkı sağladığı; romanların Adıgece öğrenenlerin söz evrenine
katkı sağlayacak nitelikte olduğu ve Adıgece dil ve değerler öğretiminde kullanılabileceği tarafımızdan
değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: atasözü, roman, söz varlığı, Kişoke Alim, Çerkesce/Adıgece

ABSTRACT
Proverbs are the sayings that reflect a nation’s values and the experiences that have been acquired over
the centuries. At the same time, proverbs are the core of the thoughts, aspirations, and observations of the
nation. The perceptions of life, of why and how human beings are valued, and the kinds of communication used
among people is prominent in proverbs. On the other hand, the novels are memoirs of modern times, and build
up a structure that is constructed by its own logic and fiction. The novel does not mention life in just its reality,
but reinterprets it. Language has an important role in this interpretation. Using proverbs in novels is often
possible with assembly techniques. Assembly techniques use anonymous, individual, or divine essays which
contain a social value, in the form of a "mold" for a specific purpose. The aim of this study is to determine the
vocabulary items in the novels of Khyshchokue Alim, in terms of the proverb features. The study is based on the
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method of descriptive analysis. This approach aims to describe an existing situation as it is. The proverbs in the
author's novels were examined via screening method. The proverbs in the texts were determined by using
relational genre screening and were segmented by the lexical field study. The subject matter is composed of
seven novels written by Khyshchokue Alim. At the end of the examination, 141 proverbs in total were found in
seven romans. It is considered that the novels of Khyshchokue Alim reflect the possibilities of speech and
narration in the Circassian language. It can contribute to Circassian learners and can be used in the teaching of
Circassian language and values.
Key words: proverb, novel, vocabulary, Alim Khyshchokue, Circassian (Adyghe)

GİRİŞ
Adıge Edebiyatının ilk yazılı ürünleri 17. yüzyılda verilmeye başlanmıştır. Ancak, bu
edebiyatın temelini oluşturan sözlü edebiyat geleneği ile mitolojik anlatılar olarak Adıge Nart
Destanları’nın kaleme alınması M.Ö. 1450’de Mısır’lı tarihçi Ani’nin papirüsü ile ortaya çıkartılmış
olup 3500 yıllık bir geçmişi vardır (Bağlar, 2017:149). Dolayısıyla Adıge tarihi, kültürü ve özellikle
Adıge dilinin son derece eski, köklü, zengin ve süreğen bir dil ve edebiyat olduğunu söyleyebiliriz.
Adıge edebiyatında özgün bir yeri olan Kişoke Alim, Türkiye’de çok az tanınmaktadır. Bu çalışma, bu
bağlamda ilk çalışmadır ve Türkiye’deki Xexes Adıgeler için, atayurtlarındaki edebiyatı tanımalarına
katkı sağlaması açısından önemli görülebilir. Adıge edebiyatında alfabe, kronolojik olarak önce Arap,
daha sonra Latin ve Stalin döneminde de tekrar Kril alfabesi şeklinde kullanılmıştır.
Atasözleri; yılların deney ve gözlemlerine dayanan, bilgece öğüt ya da düşünce olarak düstur
hale ulaşan, biçimsel anlamda kalıplı hale gelen, halkın benimsediği öz sözlerdir (Aksoy 1993: 37).
Bir başka deyişle; atasözleri aslında kesin hükümler içerdiği, bilgece bir tavırla öğüt verdiği gibi aynı
zamanda yol gösterici ve asırlarca sözlü geleneğin içerisinde beslenerek günümüze taşınan
kalıplaşmış, özlü sözlerdir (Parlatır 2008:2). Atasözleri, belli kalıp ve kelimeler içerisinde statikleşmiş
haldedirler. Sözcükler aynı anlamda da olsa başkası ile değiştirilemezler ve söz dizimleri bozulamaz
(Aksoy 1999:15). Aynı şekilde yapı olarak atasözleri kısa ve özlüdür; bir iki tümceden oluştuğu gibi,
derin anlamlar taşıyan kelimelerden oluşan özlü yapısı vardır (Aksoy 1999:17).
Belçika’lı yazar C. Plisnier’e göre roman, “korkunç karmaşıklıkları, ürkütücü çokluklar içinde
dünyayı, insanları ve yaşamı kucaklamaya girişen bir kaşifin kutsal aracı”dır (Plisnier 2003:34). Bu
keşif onu geçmişe daldırmakta, atmosferi araştırmasını sağlamakta, süre kaygısı kişilerin çokluğu
içerisinde sürüp giden bir ahenk yaratmaktadır (Plisnier 2003:31). Yine Plisnier’e göre; “derinliği
içinde” insana ulaşmak istiyorsanız, görenekleri betimleyerek belli insanları uzam ve zaman içerisine
yerleştirmek zorundasınız (Plisnier 2003:32). Kişoke Alim, romanlarında Adıge göreneklerini
betimleyerek belli kahramanlarını uzam ve zaman içerisine yerleştirmiş ve bunu yaparken de
atasözlerini yoğun olarak kullanmıştır.
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Atasözlerinin romanlarda kullanılması çoğunlukla montaj tekniği ile mümkün olmaktadır.
Montaj tekniği; romancının toplumsal bir değer içeren anonim, bireysel veya ilahi nitelikli bir söz ya
da yazıyı kalıp halinde, yani olduğu gibi, eserinde belirli bir amaçla işlemesi ya da kullanmasıdır
(Tekin 2001:264-265). Bu kullanımda gerçekliğin birçok alanından alınan parçaların direkt, biçimci
görüşlerle birlikte bir araya getirilmesi söz konusudur. Böylelikle amaçlanan; bir çeşit yabancılaştırma
sağlamak ya da yeni bir bütünlüğe ulaşmak, sarsmak ve düşündürmektir (Aytaç 2009:219-220).
Adıge Edebiyatı
Adıge Edebiyatının, Lenin’in “çok millet, çok dil, ancak tek ideoloji, tek devlet”(Karabulut
2009:81) ideali bağlamında “korenizatsiia”(коренизатция) yani yerelleşme fikri doğrultusunda,
Sovyetler Birliği bünyesindeki her halkın kendi kültürünü özgür bir şekilde (sözlü tarih/folklör
çalışmalarıyla) yaşayabileceği, buna bağlı olarak da anadilinde eğitim hakkını içeren eşitlikçi politika
yaklaşımı (Bilinsky 1962, aktr: Karabulut 2009:65-66) ile vücut bulmuş bir edebiyat olduğu
söylenebilir. Sovyet-Rusya’da edebiyatın ele alınış gayesinde, Sovyetler Birliği bünyesinde Rusların
dışında kalan halkların,

dilleri ve sosyalist yaşam biçimiyle çelişen değer yargılarını,

gelenek/göreneklerini, toplumsal davranış kodlarını değiştirerek Sovyet yaşam biçimine adapte
olmalarını sağlamak vardır (Erkman-Akerson:196). Çünkü her milli edebiyatçının, ancak “Sovyet tipi
insan” yetiştirme idealine ancak kendi milli edebiyatları aracılığıyla katkı sağlayabileceği düşüncesi
vardır. Bu düşünceyle hemen her milletten edebiyatçının ortaya çıkmasına imkân hazırlanmıştır.
Kişoke Alim de bu amaçla yetiştirilen Kaberdey-Şerces yazarlarından biri olmasına rağmen, kişiliği ve
eserleriyle yetiştirilme amacının çok dışına çıkmış bir figür olarak karşımıza çıkmaktadır. Zira Kişoke
Alim eserlerinde kendi halkına oryantalist bir bakışla yaklaşmamıştır. Adıge xabze ve davranış
kodlarını sosyalist yaşam biçimine eklemleme çabasında bulunmamıştır.
Edebiyat kuramları açısından bakıldığında Adıge Edebiyatı’nın, toplum odaklı bakış açısı
içerisinde, Sovyet edebiyatı birinci döneminin sonlarında, ancak ikinci döneminin de (1934 sonrası)
izinde “toplumcu gerçekçilik” rehberliğinde kaleme alınan eserlerle başladığı söylenebilir. Toplumcu
gerçekçilik; Marksist felsefeden beslenip politik bakımdan Bolşevik ihtilaline, edebi ve estetik
bakımdan ise Rus Edebiyatı’na dayanmaktadır (Çetişli 2008:80-89; Tagızade 2006:9). Toplumcu
gerçekçilikte, edebi metinde ele alınan kahramanın özellikleri önemlidir. Bu kurama göre eserdeki
kahraman mutlaka ‘iyi biri’ olmalıdır (Erkman-Akerson:197).
KİŞOKE ALİM (1914-2001) HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ
Kişoke Alim’in Hayatı
Kişoke Alim, 22 temmuz 1914 yılında Şıhalıkye Köyü’nde doğdu. Alim Adıge kültürü ile
ilgili ilk bilgilerini

çocukluğunda aile büyüklerinden Adıge halk türküleri, sözlü halk tarihi ile
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mitolojisini dinleyerek edindi. 1928’de ilkokulu köyünde bitirdikten sonra 1931 yılında Baksan’daki
tarım meslek okulunu bitirdi. 1935 yılında ise Kuzey Osetya’daki Vladikavkas Pedagoji
Enstitüsündeki eğitimini tamamladı (Yerjib, 1979, 8-9). 1935 yılında Moskova’ya dil doktorası için
eğitime gitti. 1936 yılında ailevi sebeplerle doktora eğitimini yarıda bırakarak geri dönmek zorunda
kaldı. Bir yıl Nalçik’te öğretmenleri eğiten enstitüde eğitmenlik yaptı.
1937-1939 yıllarında Nalçik’te bulunan Beşeri Bilimler Araştırma Enstitüsünde 2. Dünya
Savaşı’na kadar çalıştı. Cephede subay olarak, cephe gerisinde ise gazeteci olarak görev yaptı. 2.
Dünya Savaşı’nın sona ermesiyle Nalçik’e geri döndü. 1950 yılına kadar Nalçik’te birçok önemli
mevkide görev yaptı. 1950 yılında üç yıllığına Moskova’ya yarım kalan doktorasını tamamlamaya
gitti. Doktorasını bitirir bitirmez 1953 yılında ülkesine geri çağrılarak 1959 yılına kadar meclis başkan
yardımcısı olarak çalıştı. Bu görevinden kendi isteğiyle ayrıldı ve zamanını yazmaya verdi. 1959
yılında Kaberdey-Balkar Yazarlar Birliği başkanı oldu. 1971 yılında Moskova’ya çağrılarak, Sovyet
Yazarlar Birliği Fonu Başkanlığı’na getirildi. Hayatının geri kalanını Moskova’da sürdüren Kişoke
Alim, 29 ocak 2001’de orada yaşamını yitirdi. Vasiyeti gereği Nalçik’e getirilerek köyü Şıhalıkye‘de
defnedildi (Thağezıt 2013,19-20).
Kişoke Alim’in Edebi Kişiliği
Kişoke’nin eserleri daha çok Adıge halkının tarihi ve sosyo-ekonomik açıdan yaşanmışlıkları
ile Adıge geleneği içindeki yaşam biçimiyle yeni yaşam düzeni arasındaki oydaşma ve çatışma
üzerinedir. Kişoke’nin eserlerinde daha çok Sovyet döneminde dünyaya gelen neslin yaşamı, umutları
ve beklentileri vardır. Kişoke o neslin umutlarını Adıge yiğitliği ve özgürlüğü üzerinden yüceltir.
Dönemin ideolojik şartlarına uygun olarak Kişoke Alim eserlerinde, hayatın zorluklarının üstesinden
gelmiş bireylerin düşüncelerini sergiler. Kişoke Alim romanlarında bireylerin toplumsal tarih, kültür
ve yaşam biçimiyle süregelen niteliklerini Adıgeliğe bağlı biçimde sunar.
Şiirde Şocençık Ali’nin izinden giden Kişoke Alim, nesirde kendi tarzını geliştirmiş ve
toplumsal gerçekçi, sözlü tarih ile yakın tarihi konu edinen romanlar kaleme almıştır. Kişoke Alim,
yaşadığı SSCB dönemi olsun Rusya Federasyonu döneminde olsun hep gerçekçi tavrını sürdürmüştür.
Romanlarındaki karekterler gerçek hayatlarındaki gibi kusur ve erdemleriyle, olduğu gibi
resmedilmiştir. Bu duruşu kaleme aldığı Kırık Nal-1973 adlı romanında belirgindir. Bu romanında
Kişoke, 115. Süvari Birliği’nin akıbetini sorgulayarak, Süvari Birliği komutanlarının hatalarını gün
yüzüne çıkarır. Romanın konusu ilgili kişileri rahatsız eder. Kişoke Alim Nalçik’ten uzaklaştırılır.
Bununla da kalınmaz, Kişoke’nin ona layık görülen SSCB’nin en büyük edebiyat ödülünün verilmesi
engellenir.
Kişoke Alim, Adıge Edebiyatı içerisinde diğer yazar ve şairlerden farklı olarak, kendi halkını
self-oryantalist bir şekilde değil de, salt halkın dinamikleri, onların tarihsel ve sosyo-kültürel
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varlıklarıyla ele alan nadir yazarlardan biridir. Eserlerinde Çarlık dönemi dahil, Rusların Adıge
halkına yapmış olduğu zulmü, işgali, sürgünü, saldırı ve yok etme politikalarını olduğu gibi
aktarabilme cesaretini kendinde bulmuş bunları eserlerine taşımıştır. Diğer yazarların eserlerinde
olduğu gibi Kafkas halklarını, Adıgeleri barbar, dağlı, yazı dili olmayan ve medeniyetten uzak bir halk
olarak resmetmediği gibi, Rusları da masum ve “medenileştirici”, Adıgeleri modern dünyaya taşıyan
yüce bir halk olarak sunmamıştır.
Kişoke Alim’in eserleri:
Şiirleri ve şiir formundaki öyküleri:
Zirvelerin Eteğinde, şiirler, 1941. Atlının Yolu, şiir ve şiirsel öyküler, 1946. Yelbezdıkye
şiirler, 1948. Gençlik Yurdu, şiirler, 1949. Parti Önderimiz, şiirler, 1953. Tisey, şiirsel öykü, 1955.
Şiirler ve şiirsel öyküler, 1956. Sıcak Taş, şiirler, 1964. Damga, şiirler ve şiirsel öyküler, 1969. Batırın
Kadehi, şiirler, 1977. Kurumuş Sepet, şiirler, 1980. Tilkinin Mızıkası, şiirsel masal, 1982. Haberler,
1999. Değirmen deresi, 2001.
Romanları:
Heveslenilecek Nur, roman, 1960. Yeşil Yarım Ay, roman, 1966. Emirin Büyük Kılıcı,
roman, 1984. Beyaz Kuzu Yaylağı, roman, 1985. Kırık Nal, roman, 1973. Armut Renkli, roman, 1985.
Kök, roman, 1991.
KİŞOKE ALİM’İN ROMANLARINDAKİ ATASÖZLERİ
Хъуапсэгъуэ нур Роман-1960. Heveslenilecek Nur Roman-1960.
Yazıldığı dönem itibarıyla eserin, tüm Sovyet yazarlarının eserlerinde görüleceği üzere, her bir
Bolşevik karakterin en ideal şekilde sunulması gerektiği anlayışı
görülmektedir.

Değirmentaşı

köyündekilerin sel ile

malvarlığı

içerisinde kaleme alındığı
kaybetmeleri/kazanmalarının

arkasından sergiledikleri davranışları Alim, ele aldığı basit örneklerle ortaya koymaktadır. Bu
örneklerde, insanların yaşamsal ve dünyayı algılamadaki farklılıklarını görmek mümkündür.
«Ягъэ кӀынкъым, фоч зыгъэуэфыни, къамэкӀэ къызэзэуэни унэм щӀэскъым, хэт
сыщышынэн (н. 86)», « Köpeksiz köyü buldum, değneksiz geziyorum. (HN s. 86)»
«Шы дахэ мыжэ (н.153)», «Atım büyük olsun da varsın çekmesin. (HN s. 153)»
«Пшэр куэдрэ телъми, дыгъи къепсыжынщ (н. 201)», «Gece karanlık olsa da güneş her gün
doğar. (HN s.201)»

1045

X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Nevşehir / 2018

«Куэдщ, зыр щхьэпылъэ тӀэу ящӀыркъым (н.227)», «Bir kişi iki kez asılmaz. (HN s.227)»
«Борэным къигъэщӀар борэным ехьыж (н. 368)», «Hay’dan gelen Hu’ya gider. (HN
s.368)»
Мазэ ныкъуэ щхъуантIэ Роман-I966. Yeşil Yarım Ay Roman-1966
Dağlı halkların Ekim evrimine karşı direnişlerini, Kafkasya’da sosyalizmin kuruluşu sonrası
yaşanan iç savaşı ortaya koyduğu romanlarından biridir. Diğerleri gibi bu roman da nüfus anlamında
“küçük” halkların ideolojik, tematik ve sanatsal kompozisyonu ile ilgili sahneler içermektedir.
«Уэздыгъэ щыщIэбгъанэкIэ уи Iэпэр мафIэм исынкIэ мэхъу (н.438)». «Ateşle oynarsan
parmaklarının da yandığı olur. (YYA s.438)»
«Уи унэр гугъэзагъэмэ,уи гъуэгури дахэщ (н.449)», «Evi derli toplu olanın işi de
yolundadır. (YYA s.449)»
«Щыхьыр жьы хъумэ, щалъхуа аузым мэкIуэж (н.483)» «Geyik yaşlanınca, doğduğu
vadiye dönermiş. (YYA s.483)»
«Зыхуэмышыӏэ пщтырафэщ (н.470)», «Acele işe şeytan karışır. (YYA s.470)»
«Джэд щыкъун и пщӀыхьщ (н.493)», «Aç tavuk rüyasında darı görür. (YYA s.493)»
«Бгъэр куэдрэ уэмэ, и дамэр мэкъутэ (н. 565)», «Su destisi, su yolunda kırılır. (YYA
s.564)»
«Гупсыси псалъэ, зыплъыхьи тIыс (н.580)» «Düşünerek konuş, yerini bilerek otur. (YYA
s.580)»
«Щхьэм хуэфащэ пыӀэ щхьэрыгъыжын хуейщ(н.634)», «Davul bile dengi dengine. ( YYA
s. 634)»
«ШейтӀаным игьэщтам алыхьыр и фӀэщ хъужыркъым (н.648)», «Sütten ağzı yanan
yoğurdu üfleyerek yer. (YYA s. 648)»
«Ныкъуэр изкӀэ щетти къохъу (н.662)», «Bazen yarım tümden büyüktür. (YYA s.663)»
«Дэджэхъу пашэр пашэфIмэ, хъушэр кIуэкIафIэщ (н.724)» «İyi lider, mahiyetini her
güçlükten kurtarır. (YYA s.724)»
«Дахэм блэр гьуэмбым къреш (н.727)», «Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. (YYA s.727)»
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«Нэмыс здэщымыӀэм насыпи щыӀэкъым (н.727)», «Ahlâksızlık, kısmeti de kaçırır. (YYA
s.727)»
Эмырым и сэшхуэ Роман-1984 Emirin Büyük Kılıcı Roman-1984
Bu roman, 1920’li yılların sonlarına doğru Ekim devrimi sonrası insanların yaşamlarındaki
zorunlu değişim nedeniyle yaşadıkları güçlükleri konu etmektedir. Roman kahramanı Maremkan
İnal’ın Yeşil Yarım Ay adlı romanda dile getirdiği “Işık kaynağını tutuştururken parmağın da
yanabilir.” şeklindeki sözü ile işçi sınıfının ideologu olarak onları koruyup kollama, eğitme,
yönlendirme ve yeni sisteme destekçi sağlama çabasının bu romanda da devam ettiğini görmek
mümkündür. “Heveslenilen Nur”da genç hallerini gördüğümüz Methan Kazceri ile Maremkan İnal’ın
“Emirin Kılıcı”nda oturmuş kişilikleriyle karşılaşılır (Yerjıb 2007:92-95). Ayrıca yazar bu romanında,
Çerkesya temsilcisi Jıraslan’ın İstanbul’a, Çerkesya’nın Rus Çarlığı karşısındaki direnişi için, silah
mühimmat vb. destek sağlamak amacıyla yaptığı seyahati anlatır. Osmanlı’nın son dönemi ile Türkiye
Cumhuriyeti’nin kuruluşunda önemli rol oynayan Ethem (Adhem), Halide Edip (Halide), Mustafa
Kemal ve Rauf Orbay (Rauf Bey) gibi şahıslarla Jıraslan’ın ilişkilerini ortaya koyar.
«Шум уIэщIыкIми, шэм уIэщIэкIын? (н.8)»,«Atlıdan kaçsan da mermiden kurtulabilir
misin? (EBK s.8)»
«Джэд нэхърэ джэдыкӀэ щынэхъ Ӏущи къохъу(н.20)», «Boynuz kulağı geçer. (EBK s. 20)»
«Щхьэр псэумэ, пыIэ щыщIэркъым (н.29)» «Baş sağsa, şapkasız da kalmaz. (EBK s.29)»,
«Бзэрэ тхылърэ зымыщӀэр нэфщ икӀи дэгущ(н.38)» «Okuma yazması olmayan hem kör
hem sağırdır. (EBK s.38)»
«Щхьэж хуэфащэр къылъысынущ (н.74)», «Herkes ettiğini bulur. (EBK s74)»
«Iэщэр дыщэ и уасэ зыщIыр, дыщэракъым - лIыгъэращ (н.9I)» «Silahı kıymetli kılan
fiyatı değil onu kullanan yiğittir. (EBK s.91)»
«ЛъхукъуэлӀыр бгъэкӀэсмэ, уанэгур уфӀещтэ (н.129)», «Arsıza yüz verirsen tepene çıkar.
(EBK s.129)»
«Шыбз къабзэрэ вырэ хэт зэпэщӀэзыщӀэр? (н.157)», «Atla öküzü kim birlikte koşar? (EBK
s.157)»
«Гугъэр адэ щӀэиныфӀщ(н.164)», «Umut en güzel baba yadigarıdır. (EBK s. 164)»
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«Фи Ӏуэху зыхэмылъым фи бэлагъ хэвмыӀут!(н 176)», «İşinizin olmadığı yere burnunuzu
sokmayın. (EBK s.176)»
«Шы пшэр и уанэ йоутэкӀ (н.194)», «Semiz atın sırtında eğer durmaz. (EBK s.194)»
«ЩэкӀуэныр фӀыуэ плъагъумэ, щакӀуэхьэри лъагъу (н.222)», «Gülü seven dikenine
katlanır. (EBK s.222)»
«Уи нэм къеӀэм и псэм еӀэ (н.226)», «Gözünü oymaya kalkanın sende canını al. (EBK
226)»
«ЩӀыхьыр гъащӀэм ефӀэкӀащ (н.226)», «Onur, yaşamdan önce gelir. (EBK s.227)»
«ХьэщӀэр нэщхъыфӀэмэ - бысымыр фӀыщ (н.230)», «İyi ev sahibinin, misafiri hep mutlu
olur. (EBK s.230)»
«Къоджэм уигъэжейркъым (н.389), «Çağıran uyutmaz. (EBK s.389)»
Щынэхужьыкъуэ Роман-1985. Beyaz Kuzu Yaylağı Roman-1985
Yazar bu romanı II. Dünya Savaşı’nı bizzat subay olarak yaşamış biri olarak kaleme almıştır.
Adıge kadınının savaş dönemindeki davranışlarını Apçara, Habibe ve Danizet üzerinden açıklar.
Kişoke Alim Beyaz Kuzu Yaylağı romanında; savaşa katılan Lokotoş, Habibe’nin savaşa giden oğlu
Albiyan, Apçara’nın evlenme planları yaptığı Çoka, Habibe’nin yönetimindeki Beyaz Kuzu
Yaylağı’ndaki hayvan çiftliğinde çalışan kadınların vatanlarını koruma, hayatta kalma mücadeleleri
üzerinden II. Dünya Savaşı’nın acımasızlığı içerisinde gelişen olayları resmeder (Adıge Edebiyatı
Tarihi 2013:25).
«Быдэ и анэ гъыркъым (н.12)» «Tutumlu hiçbir zaman darda kalmaz. (BKY s.12)»
«Джэдгын зи жагъуэм и Iупэм къытокIэ (н.14)» «Yılanın sevmediği ot burnunun dibinde
bitermiş. (BKY s.14)»
«Жэмыр умыгъашхэм, шэ къуитрэ (н.43)», «Yemlemediğin inekten süt bekleme. (BKY
s.43)»
«Уигу зэрыгъум дыгъу ирокIуэ(н.46/207)» «İnanmadığın işi başaramazsın. (BKY
s.46/207)»
«Адэм и губжь къуэм хуахьыркъым/ «И адэм кӀэрылъыр и къуэм ираудэкӀыркъым»
(н.81/82)», «Babanın hatası oğlunu suçlu kılmaz. (BKY s.81/82)»
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«Гур зэрыгъум дыгъур ирокӀуэ(н. 124/236)», «Korktuğun başına gelir. (BKY s.124/236)»
Нал къута Роман-1973. Kırık Nal Roman-1973
Kişoke Alim Kırık Nal romanını Beyaz Kuzu Yaylağı’nın devamı niteliğinde kaleme almış
olup aynı karekterler ve isimlerle devam ettirmektedir. II. Dünya Savaşı’nı subay olarak yaşamış biri
olarak karekterlerinin savaşın tüm olumsuzluklarını yaşaması yanında, askere alındıklarında süvari
olarak seçilmiş olan Çerkes atlı gençlerin akıbetini de sorgular. Bunu 115. Süvari Alayı’nın Almanlar
karşısındaki yönetim hatasından kaynaklanan hezimetini konu edinerek yapar. Kişoke Alim, Kırık Nal
adlı romanında Sovyetlerin o dönemki resmi politikalarına eleştiri getirdiği için “Adıge Soljenitsin”
lakabını almıştır (Adıge Edebiyatı Tarihi 2013:26). Romanda ayrıca Almanlar tarafından işgal edilen
bir kasaba ve Almanlarla işbirliği yapan Yakup ile oğulları Almanların elinde rehin tutulan eğer ustası
ve Şeloh 3 at sahibi Bekan ve eşi Danizet etrafında gelişen olaylar zinciri işlenmektedir.
«ТхьэмыщкIэ мыхьэзыр щыIэ? (н186) «Sütü ekşimeyen gariban olur mu? (KN s.186)»
«Жыгыр къанэм, къудами ищӀынщ(н. 206)», «Kesilmeyen ağaç kök salar. (KN s.206)»
«Адыгэр Ӏэщэм иропагэ(н. 242)», «Çerkesler silahlarıyla övünürler. (KN s.242)»
«Фо зезыхьэ и Ӏэпэ йобзей(н.255)», «Bal tutan parmağını yalar. (KN s. 255)»
«Ди хьэм тетыгъуэ махуи къихуэнщ(325)», «Bir gün bizim de köpeğimiz havlayacak. (KN
s.325)»
«Тепщэчыр зейм ӀэщӀэкъутэжмэ, хэт и лажьэ (н.342», «Destiyi kıran sahibiyse kime ne? (
KN s. 342)»
«Емынэм къелар хъумбылейм ехьыж(н. 343)», «Denizi geçen çayda boğulur. (К s.30/ KN
s.343)»
Кхъужьыфэ Роман-1985. Armut renkli Roman-1985
Yazar bu romanınıda diğer iki roman Beyaz Kuzu Yaylağı ve Kırık Nal’da olduğu gibi II.
Dünya Savaşı’nı yaşamış biri olarak kaleme almıştır. Bu romanında da Beyaz Kuzu Yaylağı ve Kırık
Nal adlı romanlarının devamı olarak aynı karekterler yer almıştır. Armut Renkli romanı da II. Dünya
Savaşı sonrası Adıge insanının yaşadıklarını, yaşama nasıl tutunduklarını, hayatı yeniden nasıl
kurduklarını anlatır. Her üç romanda yer alan kahramanların umut, istem ve beklentileri ile özlemleri
bu romanda okuyucunun beklentileri dışında sonlanır.

3

Kıymetli bir Çerkes Atı cinsi.
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«Жэм лъакъуэ шкIэ иукIрэ (н.405)» «Gurk tavuk civcivini ezmez. (AR s.405)»
«Дыгъужьым ущышынэмэ, мэз умыкӀуэ(н. 405)», «Demirden korkuyorsan trene binme.
(AR s.405)»
«Таурыхъым и пэр умыщIэу, и кIэр пщIэркъым (н.446/572)» «Bir olayın aslını bilmeden
anlayamazsın. (AR s.446/572)»
«Джэдым зраукӀыну сэр къеулъэпхъэщ(н.448)», «Kesilecek tavuk bıçağı eşelenerek
bulurmuş. (AR s.448)»
«Насып уимыӀэмэ, махъшэм утесми, хьэ къодзакъэ(н. 455)», «Şansın yoksa muhallebi
yerken dişin kırılır. (AR s.455)»
«Хьэ къарэ вейм улъыхъуэмэ лъапIэ мэхъу (н. 486)» «Kargaya gübren ilaç demişler, gitmiş
denizin ortasına bırakmış. (AR s.486)»
«ЛӀыфӀ и джэгу кӀуэгъуэ хъуакъым(н.503)», «Yiğit için eğlencenin de zamanı vardır. (AR
s.503)»
«Зы хьэщӀэм зы хьэщӀэ и жагъуэкъым», «Misafir diğer misafiri sever. (AR s.503)»
«Джэд щыкъун и пщӀыхьэгъущ(н.540)», «Aç tavuk rüyasında darı görür. (AR s.540)»
«И кӀэн сыт щыгъуи къикӀ зэпыткъым(н. 555», «Papaz her gün pilav yemez. (AR s.555)»
«Е мыхъу фӀы хъужыркъым(н.575)», «Hasta olmadan sağlığın kıymeti bilinmez. (AR
s.575)»
«Бийр пыӀэ нэщӀым щӀэтӀубэн-къэ?(н.649)», «Düşmanı bir kaşık suda boğmaz mıyız? (AR
s.649)»
Лъапсэ Роман-1991

Kök Roman-1991

Adıge tarihini destansı biçimde konu edinen romanlardan biridir. Tarih sahnesinde devinim
içerisinde var olan Adıgelerin neden durağan hale geçtiklerini anlamaya çalışan bir yaklaşımdadır.
Sadece Adıge halkının tarihini edebiyata taşımakla kalmayıp “Kök” romanındaki tarih felsefesi de
eseri önemli hale getirmektedir. Romanın bütün kurgusu her ikisi de doktor olan, büyükanne Deferec
ve torun Deferec adlı kadınlar üzerinedir. Toplum önderi pozisyonunda büyükanne ve onun jinekolog
doktor olan torunu Deferec’i içermesi erkek gözüyle kadın liderleri yazma konusunda yazarı zorlu bir
çalışma içine sokmaktadır. Yazar, kadınlar gibi düşünemese de birçok kadın karekteri romana başarılı
şekilde yerleştirebilmiştir. Büyükanne Deferec’in eşi öldürülür ve genç yaşta dul kalır. Bir oğlu vardır.
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Oğlu ile birlikte köle tüccarları tarafından kaçırılır ve Mısır’dan Napolyon’un kuvvetlerini çıkaran
Muhammed Ali’ye satılacak haldeyken gemiden atlayıp oğluyla beraber tekrar sahile döner. Sığındığı
bir yakını tarafından, kendi isteği dışında, köyün soylusu (pşı) tarafından bir demir ustası ile
evlendirilir. Çok geçmeden bu eşi de öldürülür ve tekrar dul kalır. Oğlu büyür ve evlenir barklanır. Bu
arada Deferec şifalı otların dilini ve sırrını çözerek ünlü bir doktor olur. Ünü Osmanlı Payitahtına
ulaşır ve Padişah Abdülmecid’in haremindeki hasta kadınları iyileştirir. Padişah’ın iltifatına mazhar
olur, Deferec’in hacca gitmesine yardım eder. Ancak hacda bir çok sorunla karşılaşır. Geri
döndüğünde 1864’teki büyük sürgün başlamıştır. Çoğu Adıge Osmanlıya sürülmüştür. Gerek
Osmanlı’da gerekse Rusya’da Adıgeler zor durumdadır. Yüz yaşında olduğu halde Adıgelerin
yurtlarını terk etmemeleri için onları iknaya çalışır. Romanda tüm bu olaylar jinekolog doktor torun
Deferec’in anlatımıyla sunulur. Kişoke Alim “Kök” romanında, M. Bulkagov’un “Üstat ile
Margarita” adlı romanına benzer şekilde çok eski zamanlarla günümüz olayları bir arada ele
alınmaktadır. Ancak Bulgakov fantastik kurguya yönelirken, K. Alim realizme yönelmektedir. Dahası
Şolohov’un “Ve Durgun Akardı Don” eserindeki gibi birçok kısa olay anlatıları da bu romanda yer
almaktadır (Zhemikov, 1996).
«Зи щхьэ щымыIэм и шыд хьэм ешх(н. 10/217)», «El elin eşşeğini türkü söyleyerek arar. (K
s. 10/217)»(Ynetloko,2016:13)
«Ныбэм и лажьэр IуэтэжыгъуафIэщ уи гуэным илъмэ (н.20)», «Ambarında varsa karnın
da doyar.
(К s20)»
«Жыг зытехуэри мэгурым, пщIащэ зытехуэри мэгурым (н. 26)», «Üzerine ağaç devrilen
de yaprak düşen de şikayet eder. (K s.26)»
«Хейр мысэ иригъэщIыри, мысэр хей хъуащ(н.28)», «Yavuz hırsız ev sahibini bastırır. (К
s.28)»
«Емынэм къелар хъумбылейм ехьыж (н.30)», «Denizi geçen çayda boğulur. (К s.30/ К
s.135)»
«ЛъхукъуэлIыр бгэкIэсымэ уанэгум уредз (н.31)», «Arsıza minder verirsen, evinden atar.
(K s.31)»
«Ерехъурэ хъунрэ щыIэу уней къысщыхуэ(н.34)», «Her dediğine amenna dersem var mı
ötesi? (К s.34)»
«Делэм жиIар хьэ банэ макъыу мэкIуэдыж (н.36)»,«İt ürür kervan yürür. (K s.36)»
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«Гугъэмрэ жеимрэ адэ щIэиныфIщ (н.44)», «Umut ve uyku baba mirasıdır. (K s.44)»
(Ynetloko, 2016:9)
«ПхъэIэщэжьыр пхъэIэщэжьыфIмэ, вагъэбдзумэ лей дехыф (н.72)», «Bilinçli yönetici
işini bilir. (К s.72)»
«Гэдгын зыфIэмыфIым и пащхьэ къыщокI (Н.74)», «Yılanın sevmediği ot yuvasının
başında bitermiş. (K s.74)»
«Угурымыхьмэ шхын къэпхьыри гурмыхьщ (Н. 78)», «Gönülsüz pişirilen aş ya baş ağrıtır
ya da karın. (К s.78)»
«ГушыIэкIэ зымыщIэр IэштIымкIэ мауэ (н.124)», «Şakadan anlamayan göz çıkarır. (K
s.124)» (Ynetloko, 2016:10)
«Гур зэрыгъум дыгъур къырокIуэ (н. 128)», «Sakınılan göze çöp batar. (К s.128)»
«Псыпэр зэрыкIуэм псыкIэр ирожэ (н. 234)», «Ön tekerin gittiği yerden arka teker de gider.
(K s.234)»
«ПцIы имыупсмэ, и шхыр и дзажэ дыхьэркъым (н. 267)», «Yalana alışan söylemeden
duramaz. (K s. 267)»
«ШыщIэ къамылъхуам уанэ хузэщIэлъхьэн (н.269)», «Doğmamış çocuğa don biçilmez. (K
s.269)»
ATASÖZLERİNİN TEMATİK SINIFLANDIRILMASI
Bildirimizde, atasözlerinin tematik sınıflandırılmasında kullanılan değerler İnsan Hakları
Evrensel Bildirgesi esas alınarak oluşturulmuştur. Bunlar, kadının yeri ve değeri; dürüstlük,
çalışkanlık, karakter; yardımlaşma ve arkadaşlıktır.
Kadının yeri ve değeri
«ЦӀыхубзым лей ехыныр, унэм мафӀэ едзыныр (н.665)», «Eşine eziyet etmekle evini ateşe
vermek birdir. ( YYA s.665)»
«Уи фызрэ уи хьэрэ яфIэпщ я цIэщ (н.20)», «Karına ne kadar değer verirsen çevresinden de
o kadar değer görür. (EBK s.20)»
«Хьэ хей умыукӀи фыз хей йомыгъэкӀыж(н.20)», «Suçsuz köpeği öldürme, masum kadını
boşama! (EBK s.20)»
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«Хъыджэбзыр пыӀэкӀэ уеуэрэ хуимыудамэ, лӀы епт хъунущ (н.15)», «Kahve tepsisini
dökmeden taşıyabilen kız evlenme çağındadır. ( BKY s.15)»
«НысащIэ мышынэр мэл щхьэ фэбдзам щощынэ (н.40)» «Evdekilere korkusuz görünen
gelin, el karşısında susar. (BKY s. 40)»
«Хуэмыза лӀыфӀщ(н.154)», «Ergene karı boşamak kolaydır. (BKY s.154)»
«Унагъуэр зыгъэунагъуэр игъащӀэми нысэр аращ(н.204-205)», «Yuvayı dişi kuş yapar.
(KN s.204-205)»
«КIунэ и ерыскъыти тхьэм иритащ (н.368) «Sevginin karşısında hiçbir güç duramaz. (AR
s.368)»
«ЦӀыхубзым и щхьэцыр кӀыхьщ, ауэ и акъылыр нэхъ кӀыхьыжщ(н.501)», «Kadının saçı
uzun olduğu gibi aklı da uzundur. (AR s.501)»
«ЦӀыхубзым и щхьэцыр кӀыхь щхьэкӀэ, и акъылыр кӀэщӀщ», «Kadının saçı uzun olduğu
gibi aklı da kısadır. (AR s.501)»
«Анэм и гуапэр пхъум и джанэщ (н.132)», «Anası iyi olanın kızı da iyi olur. (К s.132)»
(Ynetloko, 2016:8)
«И анэ еплъи, ипхъу къашэ (н.135)», «Anasına bak kızını al. (K s.135)»
«ЦIыхубз пшэрыхь хущанэ (н.146)» «Kadın her şeyden öncedir. (K s.146)»
«Уи анэ къобэнми зромыгъэуд (н.I46)», «Güreştiğin annen olsa bile yenilme. (K s.146)»
«Уи напIэ гъалIи лIы зэгъэгъуэт, унэкур бгъуэтмэ, уи джатэ къих (н.173)», «Kadının
usluluğu eş bulup, gelinliğini çıkarana kadardır. (K s.173)»
«Усэ укъыщеджэн хуейр хъыджэбз уапылъмэщ(н. 408)», «Romantik şiir sevgilinin
yanında okunur. (HN s. 408)»
«Быдэ и анэ гъыркъым (н.226)», «Tutumlunun annesi üzülmez. (K s.226)» (Ynetloko,
2016:8)
Yukarıdaki atasözlerinde de görüldüğü gibi Kişoke Alim’n romanlarında Adıgelerdeki kadına
bakış, ona değer ve kıymet tayin etme, kadına yönelik şiddeti önleme ve toplumdaki yerini yüceltme
amaçlı telkinler içermektedir. Herşeyden önce kadının iyi bir eğitmen, yuvayı, aileyi çekip çeviren
toplumun geleceğinin idamesinde önemli roller üstlenmiş olduğunun da altı çizilmektedir.
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Dürüstlük, çalışkanlık, karakter
«ЦӀыху къуэбэбжьабэщ, банэ Ӏураулъэф (н.16)», «Lüzumsuz insanın, dilini eşek arısı
soksun, (HN s.16)»
«Гуп зыгъэгупыр гуп и уасэщ (н.35)» «Toplumu yücelten toplum kadar yücedir. (HN
s.35)»
«Шыдыгъу хабзэмрэ дыгъужь хабзэмрэ зэтохуэ: дыгъужьыр щыпсэу щӀыпӀэм Ӏэщ
щиукӀыркъым, жыжьэ ӀумыкӀауэ, шыдыгъуми, абы ещхьыркъабзэу, щыпсэу къуажэм и
Ӏэшэлъашэм зыри къыщидыгъуркъым», «At hırsızı ile kurdun huyu birdir: kurt yaşadığı bölgede
avını parçalamaz, uzakta yapar. Aynı şekilde at hırsızı da yaşadığı köyde ve civarında asla at çalmaz.
(HN s. 38)»
«Къыумылэжьа мылъкум ущыгугъмэ, уи ахърэт тынш хъунукъым(н. 91)», «Haram mal
ahirette cehennem ateşidir. (HN s.91)»
«ЛӀыгъэр адэ щӀэинкъым, джэдыгужьым хуэдэу (н.99)», «Yiğitlik, mal gibi baba mirası
değildir. (HN s.99)»
«Уи мыӀыхьэ пшхымэ, дзажэпкъ пщӀын(н.106)», «Hakkın olmayan aş karnını ağrıtır. (HN
s. 106)»
«Си щӀалэ, фӀы зыщӀэр фӀы хуозэ (н. 385)», «Evlat, iyilik eden iyilik bulur. (HN s.385)»
«Гупсыси псалъэ, зыплъыхьи тӀыс (н.59)», «Düşünerek konuş, yerini bilerek otur. (EBK
s.59)»
«ЛъхукъуэлӀыр бгъэкӀэсым, уанэгур пфӀещтэ (н. I06)», «Arsıza minder verirsen, evinden
olursun. (HN s.I06)»
«ДахэкӀэ умыкӀуэм, чачэу уезгъэлъэфынщ ( н.110», «İyilikle gitmeyeni bağıra bağıra
götürürler. (HN s.III)»
«Жьыуэ къэтэджым тхьэм насып къырет(н.241)», «Erken kalkanın rızkı bol olur. (K
s.241)»
« Алыхьми «уэ хьэрычэт щӀэ, сэ берычэт хэслъхьэнщ (н. 39I)», «Çaba bizden bereket
Allah’tan. (AR s.391)»
«КӀыгуугу и цӀэ иреӀуэж (н.175)», «Deli kendini belli eder. (HN s.175)»
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«ФIыщэр щагуэшкIэ дорэшым дэсщ (н.166)» «İyi insan övülmekten hoşlanmaz (K s.166)»
«Ирауд бэнэнкIэ зигъэнщIыркъым (н. 146)», «Yenilen güreşe doymaz. (K 146)»
«Зи псалъэ дыджым и джатэр кIэщIщ( н. 172)», «Güzel söz söyleyemeyen, güzelde kılıç
tutamaz. (К s.172)» (Ynetloko, 20I6:10)
«Мывэ къырыр текӀуэту псым гъуэгу иритынукъым (н. 226)», «Armut pişip, ağzıma
düşmez. (EBK s.226)»
Yukarıdaki atasözleri

karakterli, çalışkan, dürüst ve iyi insan olma konusunda Adıge

toplumunun değer yargısını ortaya koyması açısından önemli örneklerdir.
Yardımlaşma
«ЗэкъуэшитӀрэ дзитӀ зыӀутрэ (н.176)» «Bir elin nesi var iki elin sesi var (HN s.176)»
«Шыбзыр къыщахукӀэ къадемыуэфыр Ӏыхьэншэщ (н. 339)», «Zahmetine katlanmayan
rahmetini bulamaz (HN s. 339)»
«Дзыгъуибгъу зэдеӀэм кӀадащхьэ трач(н.93», «Birlikten kuvvet doğar (BKY s.93)»
«ЩакӀуитӀ зэзауэм бажэ Ӏэрылъхьэр ӀэщӀокӀ, зэкъуэшитӀыр зэижэгъум

мэунэхъу

(н.408)», «Birlik olmayan yerde dirlikte güçte olmaz (HN s.408)»
«Къарур щагуэшым, уэ дум уисащ(н.48)», «Kuvvet dağıtılırken darı ambarındaydın (HN
s.48)»
«Уэ уи Ӏэм мырамысэ бэлагъщ къиӀэтыр (н.48)», «Senin elin hamur yoğurmuş (HN s.48)»
«Уанэ уиIэм шыи бгъуэтынщ (н.188) «Eğerin varsa at da bulursun (KN s.188)»
«Щхьэр псэумэ, пыӀэ щыщӀэркъым(н.204», «Baş sağsa, şapkasız da kalmaz (KN s.204)»
«Налыр къутэ щхьэкӀэ, шум и гъуэгу зэпигъэуркъым(н.204)», «Nalı kırılsada atlı yolundan
geri kalmaz (KN s.204)»
«ГъущI куэбжэ зиIэ гъущI мастэ щощIэ // ГъущI къалэ дэсри гъущI мастэ щощIэ (н.
26/227)», «Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan bir Allah’tır (K s.26/227)» (Ynetloko,2016:10)
İnsanın bir toplum içerisinde yaşarken kendine yetmesi konusunda ne denli başarılı olabilir?
Dolayısıyla yalnız olamayacağını ve mutlaka başkalarına da ihtiyaç duyulacağını, yardımlaşmanın
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sosyal yaşamda ve aile içerisinde hatta hayatın her safhasında gerekli olduğunu belirten atasözleri,
Kişoke Alim’in romanlarında yukarıdaki gibi yer almaktadır.
Arkadaşlık
«Псы къиуам ущызэпрыкӀкӀэ шым и кӀэр пӀыгъмэ, уикӀынщ, хьэм и кӀэр пӀыгъмэ –
уитхьэлэнщ (н. 251)», «Seli geçerken atın kuyruğunu tutarsan geçersinde köpeğinkini tutarsan
boğulursun (HN s. 251)»
«Сэ сымыделэм, а делэр гъусэ щхьэ сщӀа(н.87», «Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu
söyleyeyim (HN s.87)»
«ЛъхукъуэлӀыр бгъэкӀэсым, уанэгур пфӀещтэ (н. 106)», «Arsıza minder verirsen, evinden
olursun (HN s.106)»
«ДахэкӀэ умыкӀуэм, чачэу уезгъэлъэфынщ ( н. 110», «İyilikle gitmeyeni bağıra bağıra
götürürler (HN s.110)»
«Си унэ бжэщхьэӀу къебэкъуа мыгъуэкъым псэ зыӀут( н.139», «Kapımı çalan yok (HN
s.139)»
«Унэ нэщӀыр бгъуэнщӀагъщи, Ӏэнэ нэщӀыр пхъэбгъущ», «İnsansız ev viranedir, aşsız sofra
kütüktür (HN s.385)»
«Къуэшыр алыхьым къуетри, командирыр къулыкъум натӀэ къыпхуещӀ(н. 522)»,
«Kardeşi de çalışma arkadaşını da Allah verir. (AR s.522)»
«Бгъэр уи пашэмэ, къуршым я нэхъ лъагэм ущхьэпрокӀыф, къуанщӀэр уи пашэрэ - шы
лӀар тӀысыпӀэ пхуэхъунущ (н.223)», «Klavuzun kartalsa dağın zirvesini aşırır, kargaysa at leşine
götürür (KN s. 223)»
«КъуанщӀэр уи пашэм шы лӀам ухуешэ (н.257)», « Kılavuzu karga olanın burnu leşten
kurtulmaz. (KN s. 257)»
«ЦӀыху къыпкӀэлъыкӀуэмэ, дунейм утетщ, къыпкӀэлъымыкӀуэжрэ – ущыӀэжкъым
(н.132) », «Gelen gidenin varsa yaşıyorsun demektir. Yoksa ölüsün artık. (BKY s.132)»
Adıgelerin sağlam arkadaş seçme ve arkadaşlığa sadık kalma konusunda ne denli duyarlı
oldukları Kişoke Alim’in romanlarında geçen yukardaki atasözlerinde bariz olarak görülmektedir.
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DEĞERLENDİRME
Çalışmamızda Kişoke Alim’in romanlarının kısa tanıtımlarıyla okuyucunun atasözlerinin
geçtiği romanlardan haberdar olması sağlanmaya çalışılmıştır. Bunun yanı sıra her romanın tanıtımı
sonrası içeriğindeki, tematik sınıflandırma kapsamına alınmayan atasözlerine de yer verilerek
okuyucunun Çerkesce/Adıgecenin hem düşünsel hem de anlamsal/anlatımsal boyuttaki inceliklerini
görme imkânı sağlanmıştır. Tasnife girmeyen atasözleri Adıge kültürünü yansıtanlar olarak
değerlendirilmiştir. Tematik sınıflandırmaya tabi tutulan atasözleri aynı zamanda Adıge toplumunun
değerler açısından incelenmesini de mümkün kılmıştır. İncelememizde kimi atasözlerinin, aynı
romanda (AR s.446/572) ya da farklı romanlarda (К s.30/ KN s.343) birden fazla tekrarlanarak
kullanıldığı görülmüştür. Türkçe karşılığı bir tane iken Çerkesce birden fazla şekilde yazılmış olan
(BKY s.81/82), (K s.26/227) atasözlerine de rastlanmıştır. Yazarın romanlarında atasözlerini yaygın
olarak kullanarak okuyucuya geniş bir düşünsel perspektif sunduğu görülmüştür. Romanlarda geçen
atasözlerinin tamamı gözönüne alındığında;
rastlanmadığı,

olumsuz yargı belirten atasözlerinin varlığına

çoğunlukla düz olumlu cümle yapısında olduğu,

az sayıda da olsa soru yapılı

atasözlerinin varlığı da gözlenmiştir. Bazı atasözlerinin bire-bir Türkçe atasözü olarak karşılığı olduğu
görülürken (KN s. 255), bazı atasözlerinin de Türkçe atasözü olarak karşılığının olmadığı (KN s.259)
görülmüştür.
Araştırma sonunda elde edilen 130 atasözünün istatistiksel dağılımı aşağıdaki tablodaki gibidir.
Tematik tasnif

Kadına değer
Dürüstlük,
çalışkanlık,
karakter
Yardımlaşma
Arkadaşlık
Tasnife
girmeyen
Toplam
Romanların
içeriğindeki
atasözlerinin
Yüzdesi( %)

YYA:
Yeşil
Yarım
Ay
1

KN:
Kırık
Nal

BKY:
Beyaz
Kuzu
Yaylağı
3

AR:
Armut
Renkli

1

EBK:
Emirin
Büyük
Kılıcı
2

K:
Kök

HN:
Heveslenilen
Nur

Genel
Toplam

Yüzdesi
(%)

3

6

1

17

13,076

-

-

2

-

1

4

10

17

13,076

-

3
2

-

1
1

1

1
-

5
6

10
10

7,692
7,692

13

7

16

6

12

17

5

76

58,461

14

13

20

11

17

28

27

130

100

10,76

10

15,38

8,46

13,07

21,53

20,76

100

Tabloda görüldüğü gibi, atasözlerinin 17-şer tanesi (% 13,07) kadına değer ile dürüstlük,
çalışkanlık, karakter temalarına yöneliktir. Yardımlaşma ve arkadaşlık temalı atasözleri 10’ar tanedir
(%7,69). Tasnife girmeyen Adıge kültürünü yansıtan atasözlerinin sayısı ise 76 olup % 58,46’lık bir
orana tekabül etmektedir. İncelediğimiz romanlardaki atasözlerinin sayılarına bakıldığında, en fazla
atasözü 28 adet (% 21,53) ile Kök romanındadır. İkinci sırada Heveslenilen Nur yer almakta olup 27
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tanedir (%20,76). Üçüncü sırada 20 adet (% 15,38) ile Emirin Büyük Kılıcı vardır. Diğerleri 17 tane
ile (%13,07) Armut Renkli, 13 tane (%10) ile Kırık Nal ve 14 tane (% 10,76) ile Yeşil Yarım Ay
bulunmaktadır. Son sırada 11 tane (% 8,46) ile Beyaz Kuzu Yaylağı yer almaktadır.
Yazarın romanlarında belirlenen atasözlerinden bazılarının Türkçedeki atasözleriyle birebir
örtüştüğü görülmüştür. Bunun bir nedeni evrensel düşünce ve değerlerin varlığı, toplumlar arasındaki
ortak değerlerin yansıması olarak değerlendirilebilir. Diğer bir nedeni ise xexes ile anayurt arasındaki
kültürel etkileşim, karşılıklı kültürleşme ve kürtürlenme sonucu olduğu söylenebilir.
SONUÇ
Bu çalışmada, Adige Edebiyatı’nın en bilinen yazarlarından Kişoke Alim’in yedi romanı, bir
dilin söz varlığı ögelerinden olan atasözleri açısından ele alınmıştır. Bu yedi romanda geçen 130 adet
atasözü belirlenen; kadına değer;

dürüstlük, çalışkanlık, karekter; yardımlaşma ve arkadaşlık

başlıkları altında sınıflandırılmıştır. Bu vesileyle Kişoke Alim’in romanlarındaki söz varlığı öğelerinin
dil ve değerler öğretimine katkı açısından değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışma ayrıca, Adıge
Edebiyatı’nın bir örneği olan Kişoke Alim’in romanlarındaki atasözleri üzerinden Çerkes/Adıge
toplumunun toplumsal davranış kodlarını, değer yargılarını ve xabze (geleneksel) yapısını gözlemleme
imkânı vermektedir. Dikkate değer bir bulgu olarak Kişoke Alim’in romanlarında olumsuz yargı
belirten atasözlerinin kullanılmaması, Adıge toplumsal davranış kodlarında, Adıge xabzesinde
olumsuz yargının olmadığı şeklinde değerlendirilebilir. Çerkeslerde olaylara ve insanlara iyimser bir
yaklaşım kültürün önemli bir özelliği olarak bilinmektedir (Mafedz, 2017:15-16). Bu yaklaşımın
yansımasını bu çalışmada incelenen romanlardaki atasözlerinde yoğun olarak görmek mümkündür.
Sonuç olarak, incelenen romanlarda belirlenen çok sayıdaki zengin içerikli atasözü ile Kişoke
Alim’in romanlarının, Çerkesce/Adıgece’nin söz varlığı öğretimine katkı açısından önemli bir kaynak
olabileceği tarafımızdan değerlendirilmektedir. Bu bulgu aynı zamanda

Adıgecenin anlatım

imkânlarını ve inceliklerini okura sezdirebilecek özelliktedir. Tematik olarak kadına değer, dürüstlük,
çalışkanlık, karakter, yardımlaşma ve arkadaşlık başlıkları altında listeleyerek incelediğimiz
atasözlerinin insan hakları ve değerler eğitiminin yanı sıra dil öğretiminde dilin metaforik, yaratıcı ve
estetik kullanımının öğretimi açısından da katkı sağlayabilecek özellikte olduğu düşünülmektedir.
ÖNERİLER
1.

Kişoke Alim’in romanlarının Adıigece sözvarlığının atasözleri dışında kalan diğer söz

varlığı ögeleri açısından da

ele alınması, yazarın

eserlerinin daha iyi tanınması ve Adıgece

öğretiminde daha işlevsel kılınması açısından yararlı olacaktır.
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2.

Adıge Edebiyatı’nın Kişoke Alim dışındaki Şorten Askerbi, Koyeko Nalbi, Utıj Boris

ve Nalo Zayur gibi diğer yazarlarının eserlerinin de söz varlığı ve değerler

eğitimi açısından

incelenmesi, Adıge Edebiyatı’nın bilinirliğinin sağlanması, nitelik ve derinliğinin ortaya konulması
suretiyle literatüre kazandırılması bakımından uygun olacaktır. Bu durum ayrıca, Çerkesce/Adıgece
öğrenicilerinin Çerkesce/Adıgece’nin söz varlığı bakımından zenginliğini ve Adıgecenin bir anadili
olarak sahip olduğu anlatım imkânlarını ve inceliklerini görmelerini de sağlayacaktır.
3.

Adıgece ve Türkçe atasözlerinin içerik çözümlemesi yoluyla karşılaştırmalı olarak

incelendiği bir çalışma yapılabilir.

EK-1: ÇERKESCE ÖZET: АДЫГЭБЗЭ ПСАЛЪЭ КЪЫХЭЩЫПЫКIА
КIИЩОКЪУЭ АЛИМ И РОМАНХЭМ ХЭТ АДЫГЭ ПСАЛЪЭЖХЭР
Мы лэжьыгэр зытеухуар, КIыщокъуэ Алим и романиблым хэт адыгэ псалъэжхэр бзэ
егъэщIэн, щэнгъасэ щIэныгъэ и лъэныкъуэкIэ къызэрыдгъэсэбэпыфын и амалхэр къихутэнырас.
Романиблым 130-рэ адыгэ псалъэж къыщыдгъуэтас. Мыбыхэм и 54-р щэнгъасэ нэщэнэу
къатлъытас. ЦIыхубзым фIыщIэ хуэщIынымрэ зэхуагъэ-лэжьакIуагъэ-щэн дахэм хуэгъэзауэ
(17-зэрыз %13,076), зыдэIэпыкъуныгъэмрэ ныбжьэгъуагъэмрэ ехьэлIауэ (10-зэрыз %7,69),
щэнгъасэ нэщэнэу къадмылъытэу бзэ егъэщIэн адыгэ халщэныр,щэнгъуазэр къэзыгъэлъагъуэ
адыгэ псалъэжьыуэ (76-м %58,46) дыщыхуэзас. КIищокъуэм и романхэм хэт адыгэ
псалъэжьхэм дахэм хуэущийн фIэкIа ем хуэзыщэн зэрыхэмытым ди нэIэ тедгъувас. Мы
лэжьыгъэм зэрыхэтлъэгъуамкIэ; КIыщокъуэ Алим и романхэр лексикология и лъэныкъуэкIэ
ныкими бзэ егъащIэн, щэнгъасэ уущий гъапсын ипкъкIэ гъанщIауэ хуащIауэ жыпIэ хъунус. Мы
лэжьыгъэм Хэхэс цIыхубэм имызакъуэу дунейпсо адыгэм адыгэбзэм

и IэфIагъымрэ и

къарыумрэ зыхэригъэщIэныр къалэну игъэзэщIауэ долъытэ. Мы лэжьыгъэм кэнгэщыуэ япэ
иригъэщыр, КIыщокъуэ Алим имызакъуэу Шортэн Аскэрбий, Къуэкъуэ Налбий, IутIыжь
Борис, Нало Заур хуэдэ тхакIуэ усакIуэхэм я тыхлъхэр бзэ егъэщIэнырэ, щэнгъасэ щIэныгъэ и
лъэныкъуэкIэ къызэрыдгъэ сэбэпыфыным и амалхэр къызэрыдхутэн зэрыхуейрас.
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ÖZET
Yabancı dil sınıflarında hedef dil (L2) ve ana dilin (L1) kullanımı uzun süredir tartışılmaktadır. Bir
kısım eğitimciler yabancı dil derslerinde sadece hedef dil kullanılmasını savunurken, bir kısım ise yabancı dil
derslerinde ana dilin de kullanılması gerektiğini düşünmektedirler. Gerek yabancı dil öğrenme yöntem ve
tekniklerine gerekse yapılan araştırmalara bakıldığında bu konuda bir fikir birliğinin olmadığı da görülmektedir.
Bu çalışmayla yabancı dil derslerinde hedef dil kullanımının yabancı dil (İngilizce) öğretiminde başarıya etkisini
araştırmak amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda nicel araştırma yöntemlerinden deneysel araştırma modeli
kullanılmış olup araştırma deseni olarak ön test son test gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Araştırma
sonucunda ana dil ile öğretim yapılan sınıfa göre hedef dil ile öğretim yapılan sınıfları başarı düzeyinin daha
yüksek olduğu ve aralarında anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçlar ışığında yabancı dil
derslerinde hedef dil kullanımının son derece önemli olduğu söylenebilir.
Anahtar Sözcükler: Hedef dil, ana dil, yabancı dil (İngilizce) öğretimi, yabancı dil (İngilizce) öğrenimi

ABSTRACT
The use of target language (L2) and mother language (L1) in foreign language classes has been
discussed for a long time. While some educators advocate the only using of the target language in foreign
language classes, some believe that the mother tongue should also be used in foreign language classes. When we
look at the methods and techniques of foreign language teaching and the researches done, it is seen that there is
no consensus on this issue. In this study, it was aimed to search how the target language use in foreign language
classses effects the success of foreign language teaching. The experimental research model of quantitative
research methods was used to find out which method was more effective in foreign language classes in terms of
academic achievement between the groups. Pre-test and post-test group quasi-experimental design was used as a
research design. According to the result of the study, it was found that the group trained with the target language
was more successful than the group trained with mother tongue and there was a significant difference between
the groups. Therefore, it can be said that the use of target language is very important in foreign language classes.
Key words: target language, mother tongue, foreign language teaching (English), foreign language
learning (English).
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GİRİŞ
Yabancı dil sınıflarında hedef dil (L2) ve ana dilin (L1) kullanımı uzun süredir
tartışılmaktadır. Bir kısım eğitimciler yabancı dil derslerinde sadece hedef dil kullanılmasını
savunurken, bir kısım ise yabancı dil derslerinde ana dilin de kullanılması gerektiğini
düşünmektedirler. Dolayısıyla bu konuda literatür incelendiğinde de farklı görüş ve fikirler yer
almaktadır. Öncelikle yabancı dil öğretim metotlarına bir göz attığımızda yabancı dil öğretiminde her
iki yöntemin kullanıldığını görmekle birlikte hedef dil kullanımının daha ağırlıkta olduğunu Tablo
1’de görülmektedir.
Tablo 1. Yabancı Dil Öğretim Metotlarına Göre Hedef Ve Ana Dil Kullanımı
Yabancı Dil Öğretim Metodu
Hedef Ve Ana Dil Kullanımı
The Grammar Translation Method
Yoğunlukla Ana Dil Kullanılmalı
The Direct Method
Daima Hedef Dil Kullanılmalı
The Oral Approach and Situational Language Teaching
Daima Hedef Dil Kullanılmalı
The Audiolingual Method
Daima Hedef Dil Kullanılmalı
Total Physical Response
Daima Hedef Dil Kullanılmalı
The Silent Way
Daima Hedef Dil Kullanılmalı
Community Language Learning
Limitli ve Mantıklı Ana Dil Kullanımı
The Natural Approach
Daima Hedef Dil Kullanılmalı
Suggestopedia
Başlangıçta Anadil Genellikle Hedef Dil
Communicative Language Teaching
Limitli ve Mantıklı Ana Dil Kullanımı
Kaynak: Larsen-Freeman (1986), Richards ve Rodgers (1997)

Cook’a (2001, Akt. Miles 2004) göre bu tek dilli yaklaşımlar, ikinci bir dil öğreninimin
maksimum düzeyde girdiye maruz kalarak ana dil öğrenimini gibi modellenmesi, başarılı bir öğrenme
için ana dil ile hedef dil ayrımının olması, hedef dilin öneminin sürekli kullanılarak öğrencilere
gösterilmesi gerektiği ilkelerine dayanmaktadır . Pek çok araştırmacı, (Bateman, 2008; Beckman
Anthony, 2008; Chambers, 2013; Sesek, 2005; Wyatt, 2009) öğrencilerin dil gelişimi için çok sayıda
kaliteli hedef dil girdisi sağlayarak öğrencilerin kelime bilgisi, telaffuz, cümle yapısı ve anlama ve
konuşma yeteneklerini geliştirme, benzer şekilde öğrenme çıktıları üretme imkanı oluşturduğundan
hareketle hedef dil kullanımının önemine dikkat çekmektedir. Benzer şekilde, Gass (1997, Akt.
Thompson 2006) girdi kavramının ikinci dil ediniminde belki de en önemli kavram olduğunu, hiç
kimsenin, bir tür girdi olmaksızın ikinci bir dil öğrenemeyeceğini belirtmenin yersiz olduğunu ifade
etmektedir.
Polio ve Duff (1994) öğretmenlerin anadilin sınıfta kullanmalarına izin vermesinin hedef dilin
sınıftaki rolünün azalmasına yol açacak olumsuz bir sınıf ortamı oluşturabileceğini

ileri

sürmektedirler. Bu görüşü benimseyen öğretmenler zaman zaman derslerde ana dil kullanımını
yasaklayabilmekte veya öğrencilere sembolik cezalar vermektedirler. Bu tarz uygulamalar yerine
Turnbull’ın (2001) belirttiği gibi öğretmenler sınıfta hedef dil kullanımını en üst düzeye çıkararak,
öğrencinin hedef dil yeterliği üzerinde olumlu bir etki oluşturmalıdırlar. Bu sayede öğrenciler
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öğrendikleri dilin dilbilgisi ve anlamsal farklılıklarına alışmakta, sınıf içerisinde baskın olan hedef dile
aşinalığının artmasıyla birlikte zamanla anlama odaklanarak öğrenilen hedef dil ile sözel iletişime
girme konusunda daha fazla fırsata sahip olabileceklerdir.
Dil öğreniminde hedef dil kullanımının gerekliliğini savunanlar kadar dil öğreniminde ana
dilin önemli olduğunu öne süren bir çok görüşte bulunmaktadır. Yabancı dil derslerinde ana dil
kullanımını savunanlar ise ana dilin yabancı dil öğrenmede kolaylaştırıcı bir etkiye sahip olduğu,
öğrencileri dil öğrenme konusunda motive ettiği gibi avantajları olduğunu belirtmektedirler.
Deller ve Rinvolueri (2002, Akt. Şevik 2007) yabancı dil yaklaşımlarında bir değişim sürecine
girildiğini ileri sürmektedirler . Önceleri yabancı dil derslerinde hedef dil kullanımı gözde yöntem
iken, yavaş yavaş yabancı dil derslerinde ana dil kullanımın etkisinin arttığını görmekteyiz.
Tang ise (2002) son 15 yıldır tek dilli yaklaşımların çekiciliğini yitirdiğini iddia etmektedir.
Bu değişimin sebebi ise yabancı dil sınıflarında ana dilin olumlu etkileri olduğu fark edilmesiyle bu
durumdan faydalanılmak istenmesidir. Schweers de (1999) ikinci dil edinimi alanındaki bazı
uzmanlara göre ana dil kullanımın (L1) yabancı dil öğreniminde (L2) sınıfta gerekli ve kolaylaştırıcı
bir role sahip olduğuna dair artan bir görüş olduğunu ileri sürmektedir.
Yabancı dil sınıflarında ana dil kullanımın bir çok rolü bulunmaktadır. Auerbuch’a göre
(1993, Akt. Schweers 1999) yabancı dil sınıflarında ana dil kullanılabileceği alanlar şunlardır:
4. Müfredat ve ders hakkında bilgi verirken
5. Sınıf yönetimi ve ders düzeni ile ilgili durumlarda
6. Dilbilgisi, ses bilgisi, kelime bilgisi, yazım denetimi gibi dil analizlerinde
7. Kültürler arası durumların tartışılmasında
8. Talimat ve yönlendirmelerde
9. Dönüt verirken ve sınav amaçlı durumlarda
Nation (2001) ise ana dilin rollerine bakıldığında, ana dil kullanımının, hedef dil öğretiminde
anlam ve içeriğin pekiştirilmesinde etkili bir yol sağladığı hususunda bir fikir birliği olduğunu, bu
etkili ve kanıtlanmış iletişim aracının keyfi olarak yabancı dil sınıflarında uzaklaştırmanın anlamsız
olduğunu, diğer öğrenme araçları gibi faydalı görülmesi gerektiğini belirtmekle birlikte gereğinden
fazlada kullanılmamasını ifade etmektedir.
Dil öğreniminde ana dil ve hedef dil kullanımlarıyla ilgili farklı görüşler olduğu, bu konuda
bir uzlaşı olmamadığı görülmektedir. Bu durum yabancı dili öğretecek olan öğretmenlere de ikilem
oluşturrmakta, öğretmenler sınıf içinde sadece hedef dil mi kullanmalı yoksa ana dile de yer vermeli
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midir tereddütüne düşmektedir. Bu tereddütleri giderebilmek, yabancı dili öğrenen ve öğretenlerin
zihinlerindeki sınıfta hedef dil kullanma; ya da anadil kullanma/kullanmama konusundaki sorulara
cevap bulabilmek amacıyla bu çalışmaya ihtiyaç duyulmuştur.
Araştırmanın Hipotezi
Yabancı dil sınıflarında hedef dil kullanılarak ders anlatılan deney grubu, ana dil kullanılarak
ders anlatılan kontrol grubuna göre akademik başarı yönünden anlamlı farklılık göstermesi
araştırmanın hipotezidir. Yani yabancı dil derslerinde sadece hedef dil kullanılarak anlatılan dersler
ana dil kullanılan derslerden daha etkili olmaktadır.
Araştırmanın Önemi
Yabancı dil sınıflarında ana dil ve hedef dil ilgili yapılan araştırmalar incelendiğinde pek çok
araştırmanın öğretmen ve öğrenci görüşlerine dayanan durum çalışmaları olduğu görülmektedir. Bu
konuda yapılan deneysel çalışmaların oldukça sınırlı olduğu görülmektedir. Yabancı dil öğrenimde
hedef dilin etkisini tespit etmek için bizlere daha sağlıklı veriler sunacak deneysel araştırma modeline
dayanan bu çalışmayla öğretmenlerin yabancı dil derslerinde hangi yöntemin daha etkili olacağı
hususunda bir görüşe sahip olmalarına yardımcı olacaktır.
Problem Cümlesi
Ortaokul 6. sınıf seviyesinde yabancı dil (İngilizce) derslerinde sadece hedef dil kullanılarak
öğretim yapılmasının öğrenci başarısını etkisi nedir? bu araştırmanın problem cümlesini
oluşturmaktadır.
Alt Problemler
1. Deney grubu (sadece hedef dil kullanımı) ve Kontrol Grubu (anadil kullanımı) öğrencilerinin
ön test başarı puanları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?
2. Deney grubu (sadece hedef dil kullanımı) ve Kontrol Grubu (anadil kullanımı) öğrencileri son
test başarı puanları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?
3. Deney Grubu (sadece hedef dil kullanımı) ve Kontrol Grubu (ana dil kullanımı) öğrencilerinin
düzeltilmiş son test başarı puanları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?
Araştırmanın Sınırlılıkları
Bu çalışma 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında Kayseri ili Kocasinan ilçesinde bir devlet
okulunda öğrenilen hedef dil İngilizce olmak üzere 6. sınıf kademesinde rasgele seçilen 2 ayrı şubede
eğitim gören öğrencilerle ve buradan elde edilen verilerle sınırlıdır.
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YÖNTEM
Araştırmanın bu bölümünde, araştırmanın modeli, çalışma grubu, veri toplama aracı, verilerin
toplanması ve analizi hakkında bilgilere yer verilmiştir.
Araştırmanın Modeli
Bu araştırmada, yabancı dil sınıflarında hedef dil kullanılan grup ile ana dil kullanılan gruplar
arasında akademik başarı yönünden hangi yöntemin daha etkili olduğunu ortaya çıkarmak amacıyla
nicel araştırma yöntemlerinden deneysel araştırma modeli kullanılmış olup araştırma deseni olarak ön
test son test gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Bu bağlamda araştırmanın bağımsız değişkeni
yabancı dil derslerinde hedef dil kullanım yöntemidir, bağımlı değişkeni ise öğrenci başarılarıdır.
Araştırmada deney grubuna hedef dil kullanılarak öğretim yapılmış, kontrol grubuna da ana dil de
kullanılarak öğretim yapılmıştır.
Deneysel araştırmalar, araştırmacı tarafından oluşturulan farkların bağımlı değişkenler
üzerindeki etkisini test etmek amacıyla tercih edilmektedir. Deneysel desenlerde temel amaç
değişkenler arasındaki neden sonuç ilişkisini test etmektir (Büyüköztürk vd. 2016). Ayrıca Franken ve
Wallen’e göre (2006) deneysel araştırma tüm yöntemler içinde önemli iki noktada eşsizdir: Birincisi
bir değişkenin etkilerini gözlemede kullanılabilecek tek yoldur. İkincisi uygulandığında neden ve
sonuç ilişkilerini test eden en geçerli ve güvenli yoldur (Akt. Büyüköztürk vd. 2016 ).
Çalışma Grubu
Çalışma Kayseri ili Kocasinan İlçesinde bir devlet okulunda yürütülmüş, çalışma grubunu bu
okulda öğrenim gören 2 ayrı şubeden 41’er öğrenci oluşturmaktadır. Çalışma grubundaki şubelerden
biri deney diğeri kontrol grubu olarak belirlenmiştir. Çalışma grubunda öğrencilerin cinsiyetleri tablo
2’de gösterilmiştir.
Tablo 2. Çalışma Grubuna Ait Veriler
Kız
Erkek
Toplam

Kontrol Grubu
21
20
41

Deney Grubu
20
21
41

Veri Toplama Aracı ve Verilerin Toplanması
Öğretimi yapılacak olan “Weather and Emotions” ünitesinin kazanımlarını içeren bir ölçme
aracı geliştirilmiştir. Bu ölçme aracı uzman görüşleri de alınarak hazırlanmış daha sonra 3 İngilizce
öğretmeninin de görüşleri alınarak eklemeler ve düzeltmeler yapılarak son hali veri verilmiştir. ,Ünite
başında çalışma gruplarının birbirine denk olup olmadığını tespit edebilmek amacıyla her iki gruba da
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ön test uygulanmış ve yapılan analizler sonucunda iki grup arasında anlamlı bir fark olmadığı
görülmüştür. Daha sonra “Weather and Emotions” ünitesi için hazırlanmış olan 20 derslik ders planı 4
hafta boyunca uygulanmış; deney grubu öğrencilerinin bulunduğu gruba sadece hedef dil kullanılarak
öğretim yapılmış, kontrol grubunda ise ana dil kullanılarak öğretim yapılmıştır. Her iki grupta da farklı
başka yöntem ve teknik kullanılmamıştır. Ünite sonunda ise her iki grubu da son test uygulanarak iki
grup arasında anlamlı bir fark olup olmadığına bakılmıştır.
Verilerin Çözümlenmesi
Araştırma verilerin toplanmasında deney ve kontrol gruplarına ünite başında ön test ve ünite
bitiminde ise son test uygulanmıştır. Çalışma gruplarına ait ön test ve son test sonuçları bilgisayar
ortamında ve “SPSS 22 (Statistical Package for the Social Science) for Windows” paket programında
analiz edilmiştir. Araştırmada elde edilen veriler, paket programı kullanılarak çözümlenmiştir. Bu
amaçla toplanan veriler, önce veri toplama kâğıdına işlenmiş, daha sonra bilgisayara aktarılarak
çözümleme yapılmıştır. Elde edilen verilerin, aritmetik ortalama, standart sapma, yüzde ve frekans
değerleri hesaplanmıştır.
SONUÇ VE TARTIŞMA
Deney Grubu (Sadece Hedef Dil Kullanımı) ve Kontrol Grubu (Ana Dil Kullanımı)
Öğrencilerinin Ön Test t testi Sonuçlarına İlişkin Bulgular
Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin başarı durumlarına ait ön test puanları arasındaki puan
ortalamaları, anlamlılık düzeylerine ait bulgular aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Tablo 3. Deney ve Kontrol grubunun ön-testlerinin karşılaştırılmasına ilişkin t testi sonuçları
Ön-test

Grup
Deney Grubu
Kontrol Grubu

N
41
41

x̄
49,02
51,32

Ss
10,542
14,575

Std. Hata Ort
10,542
14,575

t

p

,816

,417

Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin başarı durumlarına ait ön test puanları anlamlı bir
farklılık göstermemektedir. Kontrol grubunun akademik seviye ön test puan ortalaması (51,32) deney
grubuna göre (49,02) daha yüksektir. Deney ve kontrol grubunun ön test ve son-test sonuçları
arasındaki ilişkiyi göstermek amacıyla scatter grafik dağılımı Grafik 1’de verilmiştir.
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Grafik 1. Deney ve kontrol grubunun ön-test ve son-test sonuçları arasındaki ilişkiye ilişkin grafik

Grafik 1 incelendiğinde deney ve kontrol gruplarının ön-test ve son test puanları arasında
doğrusal bir ilişki olduğu görülmektedir. Bu sonuçlardan hareketle, araştırmaya katılan deney ve
kontrol gruplarının yansız olarak seçildiğini söyleyebiliriz.
Deney Grubu (Sadece Hedef Dil Kullanımı) ve Kontrol Grubu (Ana Dil Kullanımı)
Öğrencilerinin Son Test t Puanlarına İlişkin Bulgular
Deney ve kontrol gruplarının son test puanların ilişkin aritmetik ortalama ve anlamlılık
düzeylerine ilişkin bulgular Tablo 4’te verilmiştir.
Tablo 4. Deney ve Kontrol grubunun son-test puanlarına ilişkin aritmetik ortalama ve standart sapma
değerleri
Son-test

Grup
Deney Grubu
Kontrol Grubu

N
41
41

x̄
74,56
63,07

Ss
20,895
19,404

Std. Hata Ort
3,263
3,030

t

p

-,2580

,012

Tablo 4 incelendiğinde deney ve kontrol grubu öğrencilerinin başarı durumlarına ait son test
puanları arasında anlamlı bir farklılık gösterdiği görülmektedir. Deney grubunun son test puan
ortalaması (74,56) kontrol grubuna göre (63,07) daha yüksektir. Bu bulguya dayalı olarak, ortaokul 6.
sınıfta ana dil kullanılarak anlatılan İngilizce dersi öğrencilerine göre, sadece hedef dil kullanılarak
anlatılan İngilizce dersi öğrencilerinin daha başarılı olduğunu, ve yabancı dil derslerinde sadece hedef
dil kullanımın ana dil kullanımına kıyasla başarı üzerinde olumlu ve anlamlı etkisi olduğunu
söyleyebiliriz.
Deney Grubu (Sadece Hedef Dil Kullanımı) ve Kontrol Grubu (Ana Dil Kullanımı)
Öğrencilerinin Ön Test Puanlarına Göre Düzeltilmiş Son Test Puanlarına İlişkin Bulgular
1068

X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Nevşehir / 2018

Deney grubuna yapılan hedef dil uygulamasının etkililiğini test etmek amacıyla deney ve
kontrol grubunun ön-test puanlarına göre düzeltilmiş son test puan ortalamalarına ilişkin bulgular
Tablo 5’de verilmiştir.
Tablo 5. Deney ve kontrol grubunun ön-test puanlarına göre düzeltilmiş son-test puan ortalamaları
% 95 Güven Aralığı
Grup
x̄
Std. Hata
Alt sınır
Üst sınır
a
Deney Grubu
76,263
1,111
74,053
78,474
Kontrol Grubu
61,371a
1,111
59,160
63,582
a. Covariates appearing in the model are evaluated at the following values: Öntest = 50,17.

Tablo 5’deki bulgular incelendiğinde deney grubunun ön-test puanına göre düzeltilmiş son test
puan ortalamasının x̄=76,26, kontrol grubunun ön-test puanlarına göre düzeltilmiş son-test puan
ortalamasının ise x̄=61,37 olduğu görülmektedir. Bu bulgulara göre deney grubunun düzeltilmiş sontest puanları aritmetik ortalaması kontrol grubundan yüksektir. Grup ortalamaları arasındaki bu farkın
anlamlı olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan kovaryans (ANCOVA) analizi sonuçları Tablo
6’da verilmiştir.
Tablo 6. Son test puanlarına ilişkin ANCOVA sonuçları
Varyansın Kaynağı
Kareler Toplamı
Corrected Model
31250,528a
Intercept
156,839
Ön-test
28545,150
Grup
4509,241
Hata
3979,728
Toplam
423565,000
Düzeltilmiş toplam
35230,256
a. R2 = ,887 (Düzeltilmiş R2 = ,884)

df
2
1
1
1
79
82
81

Kareler ortalaması
15625,264
156,839
28545,150
4509,241
50,376

F
310,171
3,113
566,638
89,511

p
,000
,082
,000
,000

ή2
,887
,038
,878
,531

Tablo 5’daki kovaryans sonuçlarına bakıldığında deney ve kontrol grubunun ön-test
puanlarına göre düzeltilmiş son test puanları arasındaki farkın (F=89,511, p<,05) deney grubu lehine
anlamlı olduğu görülmektedir. Diğer bir ifade ile deney grubuna uygulanan müdahalenin anlamlı bir
etki ortaya çıkardığı söylenebilir. Deney grubuna uygulanan müdahalenin etkisini belirlemek amacıyla
hesaplanan Eta-Kare değeri incelendiğinde ön-test puanlarından bağımsız olarak deney grubunun sontest puanlarındaki değişikliğin yaklaşık %53’ü hedef dil kullanımına yönelik uygulamadan
kaynaklandığı söylenebilir. Bu bulgular da bize yabancı dil derslerini hedef dil kullanarak yapılan
öğretimin etkililiğini göstermektedir.
Bu araştırmadan elde edilen hedef dil kullanımın yabancı dil öğrenimi üzerine olan etkisini
ilişkin sonuçlar Rosenquist’in (2016) İsveçli 4-6 sınıflar kademesi

üzerinde yaptığı araştırma

sonuçlarıyla paralellik göstermektedir. Rosenquist’in (2016) yapmış olduğu araştırmaya dayanarak
hedef dilin öğrencilerin dil gelişimini desteklemek için fazlasıyla kullanılması gerektiğini belirtmiştir.
Bu bağlamda yabancı dil sınıflarında öğrencilere hedef dil girdileri sağlayarak, hedef dili sınıflarda
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etkin bir şekilde kullanmak ve kullanılmasını sağlamanın öğrencilerin dil gelişimi için son derece
önem arz ettiği söylenebilir.
Araştırma bulgularına paralel olarak Bateman’a (2008) göre de İngilizce derslerinde hedef dili
ısrarla kullanan öğretmenler daha başarılı olmaktadır. Bu araştırma sonucu da bize öğretmenlerin
sınıflarında hedef dili kullandıklarında daha başarılı olduğunu göstermektedir. Rosenquist de (2016)
bu durumu şu cümlelerle desteklemektedir: Öğrenciler, hedef dilin tutarlı bir şekilde kullanılmasından
yararlanır ve dil becerilerini, hedef dili sürekli kullanan bir öğretmene sahip olmayan öğrencilerden
daha hızlı ve daha iyi hale getirirler. Öyleyse İngilizce derslerinde hedef dil kullanımını asla ihmal
edilmemeli ve öğrencilerin hedef dil ile etkileşimi en üst düzeye çıkartılmalı ve öğrenciler hedef dil
kullanma konusunda teşvik edilip desteklenmelidir.
Öneriler
Bu araştırma ortaokul 6.sınıf öğrencileri üzerinde yürütülmüştür. Diğer eğitim kademelerinde
benzer araştırmalar yapılabilir. Ayrıca araştırmanın etkinliği bir ünite üzerinde kısa dönemde
görülmüştür. Ancak uzun dönemde etkisinin nasıl olacağı bilinmemektedir. Bu nedenle yöntemin uzun
dönemdeki etkisi araştırılarak, İngilizce dersinin farklı üniteleri için de benzer çalışmalar yapılabilir.
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TEMEL TASAR VE PLASTİK SANATLAR DERSİ KAPSAMINDA ÇALIŞTAY
UYGULAMASI
BASIC DESIGN AND PLASTIC ART COURSES WORKSHOP APPLICATION
Elif Merve YILMAZ1, Gonca ÖZER2, Ayşe YILDIRIM3
1Selçuk Üniversitesi Mimarlık Bölümü, KONYA , 2Bingöl Üniversitesi Mimarlık Bölümü, BİNGÖL, 3Akdeniz
Üniversitesi Mimarlık Bölümü, ANTALYA
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ÖZET
Mimarlık eğitimine ilk adım olarak Temel Tasar ve Plastik Sanatlar dersi ayrı bir önem taşımaktadır.
Dünya’da birçok mimarlık ve planlama okullarında temel tasar dersi verilmektedir. Temel Tasarım, tasarımla
uğraşan bütün disiplinler için önemli bir derstir. Bu ders mimarlık, endüstriyel tasarım, iç mimarlık, şehir bölge
ve planlama, grafik tasarımı gibi Mimarlık veya Güzel Sanatlar fakültelerinin birçok bölümünü ilgilendirir. Bu
derste öğrencilerin, meslek eğitiminin daha ileri aşamalarına temel olacak değerleri, bilgileri ve becerileri
kazanmaları amaçlanmaktadır. Temel tasar dersi öğrencilerine 2 ve 3 boyutlu soyut temsil yöntemleri
öğretilmektedir. Selçuk Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü 2016-2017 Güz Yarıyılı 1. Sınıflar
Temel Tasar ve Plastik Sanatlar dersi almaktadırlar. Ders içeriğindeki konular; tasarım öğeleri, tasarım
yöntemleri ve temel tasarım kurallarıdır. Ders konuları anlatıldıktan sonra öğrencilerin bu bilgileri daha iyi
kavrayabilmekleri için öğretim elemanları tarafından ders dönemi sonunda çalıştay yapılmasına karar verilmiştir.
Bu çalıştayda 4 farklı konu belirlenerek atölyeler oluşturulmuştur. Bu atölyeler; Fabrika Tasarım Atölyesi, ADA
(Architectural Design Atolye) Tasarım Atölyesi, Hayal-et Tasarım Atölyesi ve Vitruvius Tasarım Atölyesidir.
Vitruvius Atölyesinin tasarım yöntemi “altın oranla tasarlamak” olmuştur. Bu çalışmada, Vitruvius Tasarım
Atölyesi’nde altın oran kurallarına göre tasarlanan, Fakülte binasında öğrenci tuvalet kapıları ve altın oranla
özdeşleşmiş mimarlardan olan Le Corbusier’in Modulor Men pano çalışmaları incelenmiş ve analiz edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: temel tasar ve plastik sanatlar dersi, çalıştay, altın oran

ABSTRACT
Basic Design and Plastic Arts courses are of special importance as the first step in the education of
architecture. Basic design courses are given in the world Many architectural and planning schools. Basic Design
is an important reference for all disciplines dealing with design. This course is concerned with many parts of
architecture or fine arts faculties such as architecture, industrial design, interior architecture, urban area and
planning, graphic design. In this course, students are aimed to acquire the values, knowledge and skills that will
be fundamental to the further stages of vocational training. Basic design course students are taught 2 and 3
dimensional abstract representation methods. In Selçuk University Faculty of Architecture Department of
Architecture first year students are given Basic Design and Plastic Arts courses in fall semester. Topics in the
course content are design elements, design methods and basic design rules. After the lecture topics have been
explained, It was decided that the workshops should be held by the instructors for students to understand this
information better at the end of the semester. In this workshop, 4 different topics were determined and
workshops were established. These workshops are Factory Design Workshop, ADA (Architectural Design
Atolye) Design Workshop, Dream Design Workshop and Vitruvius Design Workshop. The design method of
the Vitruvius workshop has been "to design with the golden ratio". In this study, In the Vitruvius Design
Workshop, faculty building student toilet doors designed according to the golden ratio rules and Modulor Men
panel work designed by Le Corbusier, one of the architects identified with the golden ratio have been examined
and analyzed.
Keywords: basic design and plastic arts lessons, workshop, gold ratio
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GİRİŞ
Bauhaus’dan bu yana uygulanmakta ve gelişmekte olan “Temel Tasarım” eğitimi, mimarlık
eğitimi içerisinde büyük bir önem taşımaktadır. “Temel Tasarım” eğitimi, mimarlık, iç mimarlık,
endüstriyel tasarım, şehir bölge ve planlama, grafik tasarımı gibi tasarımla ilişkili bölümlerin
eğitiminin temelini oluşturmaktadır. Mimarlık eğitimi almaya hak kazanmış öğrencinin mimarlık ve
onun ayrılmaz bir parçası olan “Tasarım” ile kavramını Temel Tasar ve Plastik Sanatlar dersinde
irdelemeye başlamaktadırlar. Temel Tasar ve Plastik Sanatlar dersi Bauhaus’da ilk kez
uygulandığından bu yana geliştirilmiş, mimarlık eğitim programları içerisinde temel tasarım eğitimi
farklı biçimlerde verilmiş ve araştırılmıştır.
Mimarlık eğitimine adım atan bireylerin tasarım kavramını ve sürecini anlamaları büyük
önem taşımaktadır. Mimarlık eğitim sürecinde bireyler tasarım dersleri ile karşılaştıklarında
zorlanlanmaktadırlar. Karşılaştıkları bu yeni eğitim sistemi daha önce karşılaştıkları eğitimlerden
farklı olmakta ve adaptasyon sorunu yaşamaktadırlar. Lise sürecinden sonra bireylerin tasarım eğitimi
ile ilk karşılaştığı yer olan “Temel Tasar ve Plastik Sanatlar” dersi, bireyin tasarım yapmayı ve
tasarım sürecini anlaması açısından büyük bir önem taşımaktadır.
TEMEL TASAR VE PLASTİK SANATLAR DERSİ
1919 yılında Temel Tasarım eğitimi üzerine yapılan ilk çalışma Walter Gropius tarafından,
Bauhaus’un kurulması ile yapılmıştır. Bauhasus’un kuruluşundaki ilk hedef zanaat ve sanatı birleştiren
yeni bir mimarlık okulu yaratmaktır. Bauhaus Mimarlık okulunun kurulduğu dönemlerde diğer
mimarlık okulları “Sanat Sanat içindir” fikriyle hareket etmekteydiler. Bauhaus mimarlık okulunda
sanata önem verilmekte aynı zamanda endüstriyel gelişmeye ayak uydurabilecek mimarlık ürünleri
üretebilmeyi hedeflemiştir.
Denel, Mimarlık Okullarındaki Temel Tasarım Eğitimi’nin karakterine ilişkin şu saptamayı
yapmıştır:
“Temel Tasarım olgusu farklı niteliklerde ve büyük ölçekte rastlantı sonucu kendilerini
mimarlık okullarında bulan öğrencilere bakmasını, görmesini, düşünmesini, bütün bunların sentezini
yaparak görsel dünyanın düzenlenmesini öğretir.... Temel tasarım sürecinden geçen her öğrencinin
mutlaka tasarımcı mimar olması gerekmeyeceği varsayımıyla, sorun çözme, çözülen sorunları çözenin
dışındakilerin de düşünüldüğü gibi anlayabilecekleri bir düzenin kurulabilmesi önerilir. Bunu
yaparken de mimarlık dilinin öğeleri öğrenilir ve kullanılır. Öğrencilerin kendilerinde var olan fakat
kullanmamaktan ötürü kaybettikleri görsel duyularını tekrar kazanmaları ve bunu düzenli bir biçimde
tasarımda kullanmaları istenir.”(Denel, 1981).
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Mimarlık eğitimine ilk adım olarak Temel Tasar ve Plastik Sanatlar dersi ayrı bir önem
taşımaktadır. Dünya’da birçok mimarlık ve planlama okullarında Temel Tasar ve Plastik Sanatlar dersi
verilmektedir. Temel Tasarım, tasarımla uğraşan bütün disiplinler için önemli bir derstir. Bu ders
mimarlık, endüstriyel tasarım, iç mimarlık, şehir bölge ve planlama, grafik tasarımı gibi Mimarlık
veya Güzel Sanatlar fakültelerinin birçok bölümünü ilgilendirir. Bu derste öğrencilerin, meslek
eğitiminin daha ileri aşamalarına temel olacak değerleri, bilgileri ve becerileri kazanmaları
amaçlanmaktadır. Temel Tasar ve Plastik Sanatlar eğitim sistemi, algılama eğitimi, çevreye karşı
duyarlılığın arttırılması, sanatsal etkilerin elde edilmesi, sanatsal düşünceyi yaymak ve aydınlatmak,
gizli ruhsal algılama duyusunu açığa çıkarmak ve derinleştirmek üzerine kurulmuş bir sistemdir.
Uygulama için Tasarım Fikri
Selçuk Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü 2016-2017 Güz Yarıyılı 1. Sınıf
öğrencileri Temel Tasar ve Plastik Sanatlar dersi almıştırlar. Ders içeriğindeki konular; tasarım
öğeleri, tasarım yöntemleri ve temel tasarım kurallarıdır.

Ders konuları anlatıldıktan sonra

öğrencilerin bu bilgileri daha iyi kavrayabilmekleri için öğretim elemanları tarafından ders dönemi
sonunda çalıştay yapılmasına karar verilmiştir.
Bu çalıştayda 4 farklı konu belirlenerek atölyeler oluşturulmuştur. Bu atölyeler; Fabrika
Tasarım atölyesi, ADA (Architectural Design Atolye) Tasarım atölyesi, Hayal-et tasarım atölyesi ve
Vitruvius Tasarım atölyesidir.
Bu atölyelerin konuları;
-Fabrika tasarım atölyesinin konusu; geri dönüşüm malzemelerini kullanarak De-Stijl akımına
uygun tasarımlar yapılması,
- ADA tasarım atölyesinin konusu; sayısal ve parametrik tasarım,
-Hayal-et tasarım atölyesinin konusu; basit malzemeler kullanarak dekoratif tasarımlar
üretmek,
- Vitruvius atölyesinin tasarım konusu; altın oranla tasarlamak olmuştur.
İlgi alanlarına göre öğrenciler tarafından atölyeler seçilerek guruplar oluşturulmuştur. Bu
çalışmada, Vitruvius atölyesinin tasarlamış olduğu bir tasarım anlatılacaktır. Vitruvius Tasarım
atölyesinde 24 öğrenci ile altın oranı kullanarak çeşitli tasarımlar yapılmıştır. Öncelikle altın oranla
ilgili bilgiler, öğretim elemanları tarafından öğrencilere aktarılmıştır.
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Altın Oran’ın Tasarıma Dahil Edilmesi
Altın Oran, ilk kez Euclid tarafından M.Ö.300’lü yıllarda keşfedilmiştir. Euclid: “Bir doğru
parçasını öyle bir noktadan ikiye ayıralım ki; büyük parçanın küçük parçaya oranı ve tüm doğru
parçasının büyük parçaya oranı eşit olsun.” diyerek, matematik dünyasına önemli bir bilimsel buluş
bırakmıştır. Doğru parçasının uzunluğu ne olursa olsun bu işlem yapıldığında oran 1,618 çıkmaktadır.
Euclid bu orana ‘extreme and mean ratio’ adını vermiştir (Livio, 2002).
Altın oranın ağırlıklı olarak ilk kullanıldığı yerler mimari yapılardır. Karbon 14 testi
sonucunda 4600 yıl önce inşa edildiği belirlenen Keops piramitinde bu oran görülmektedir (Deviren,
2010). Altın oranın kavranması, kullanılması ve tasarımın içine girmesinin mimariyle başlamış olduğu
söylenmektedir. Dünya varolduğundan beri mimarinin de varolduğunu göz önünde bulundurursak,
farkedilmeden de olsa, sezgiyle, altın oran mimaride her zaman bulunmuştur diyebiliriz.
Bir doğru parçasının bölümlenmesinden, bir kareden yola çıkılarak ya da Fibonacci sayılarıyla
elde edilmektedir. Dünyada kabul görmüş bir değerdir ve güzellik duygusuyla ilişkilendirilmektedir.
Bu sayıyı ve oranı kullanarak sayısal tasarımlar yapılmasının, öğrenciler için faydalı olacağı
düşünülmüştür.
Tasarım Süreci:
Tasarım, birçok tanıma sahip bir kavramdır. Bu kavramın tanımlarından bazıları aşağıdaki
gibidir:
- Doç. Dr. İ. Hulisi Güngör Temel Tasarım adlı kitabında tasarımı kelime anlamlarına bölerek
açıklamıştır. “Tasarlamak, zihinde hazırlamak anlamına gelir. Bir düşünceyi bir hareketi
gerçekleştirmek için zihinde hazırlık yapmak demektir. Tasarlamak, bir şeyin şeklini zihinde
canlandırmak tasavvur etmek anlamına gelir. Tasarım, tasarımlama işi ya da tasarımlanan şekil,
tasavvur anlamına gelir. Tasarı, kaleme alınan ilk şekil anlamına gelmektedir. Tasar, bir yapının bir
aygıtın veya bir makinenin ayrı ayrı kısımlarını kağıt üzerinde gösteren çizgilerin toplamıdır.”
(Güngör, 1972).
Ayrıca Faruk Atalayer ve Berna Üstün tasarımı 'Yeni bir şekillendirme için, işin görüngü
bütünlüğünün zihinde anlamlandırılıp, bunun herhangi bir malzeme ile yaşama aktarılışı 'tasarım'dır.'
şeklinde açıklanmıştır (Atalayer, 2000). Tasarımın ortaya çıkmasında öğretim elemanlarının öğretim
yöntemlerini iyi analiz ederek öğrencilere doğru yönteme yönlendirmesi gerekmektedir. Demirel’in
1999 yılında sınıflandırdığı yöntemlere bakıldığında da bu çalıştay sırasında anlatım yönteminin ve
problem çözme yönteminin uygun olduğu belirlenmiştir.
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Tablo 1. Demirel (1999) tarafından açıklanan genel öğretme yöntemleri

GENEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

Anlatım Yöntemi

Tartışma Yöntemi

Örnek Olay Yöntemi

Gösterip-Yaptırma
Yöntemi
Problem Çözme
Yöntemi

Bireysel Çalışma
Yöntemi

Anlatma yöntemi öğretmen merkezli bir yöntem olup daha çok öğretmenin
bilgiyi öğrenenlere aktarması sürecini içerir. Geleneksel bir öğretme
yöntemidir. Anlatma yöntemi daha çok ‘yorumlayıcı’, ‘açımlayıcı’,
‘belirtici’ ve ‘aydınlatıcı’ özellikleriyle öğretimdeki yerini koruduğunu ve
işlevini sürdürdüğü bilinmektedir. Bu yöntem daha çok sunuş yolu ile
öğretme sisteminin kullanımında ve bilgi düzeyindeki davranışların
kazandırılmasında kullanılır.
Bu yöntem bir konunun kavranması aşamasında karşılıklı olarak görüşler
ortaya konurken bir problemin çözüm yollarını ararken ve değerlendirme
çalışmaları yaparken kullanılır. Bu aşamada buluş yoluyla öğretme sistemi
kullanımında ve kavrama düzeyindeki davranışların kazandırılmasında
kullanılır.
Gerçek hayatta karşılaşılan problemin sınıf ortamında çözülmesi yoluyla
öğrenmenin sağlanmasıdır. Bu yöntem öğrencinin uygulama yapmasına
olanak verir. Bu aşamada buluş yoluyla öğretme sistemi kullanımında ve
kavrama düzeyindeki davranışların kazandırılmasında kullanılır.
Bir araç gerecin çalıştırılmasını önceden gösterip açıklama, sonra da
öğrenciye alıştırma ve uygulama yaptırarak öğretme yoludur. Bu yöntem,
bilgilerin açıklanıp beceriye dönüştürülmesini amaçlar.
Problem çözme, bilimsel yöntem, eleştirel düşünme, karar verme,
sorgulama ve yansıtıcı düşünme gibi terimleri içerir. Problemin
çözümünde genelleme ve sentez yapmada kullanılır. Araştırma yoluyla
öğrenme yaklaşımında kullanılır.
Bir öğrencinin bir konuyu yaparak, yaşayarak öğrenme yoludur. Bu
yöntem öğrencinin tek başına öğrenmek istediği ya da kendi başına
çalışma yapmak istediği zaman kullanılır. Uygulama, analiz ve sentez
düzeylerindeki davranışları kazandırmada kullanılır.

Temel Tasar ve Plastik Sanatlar dersinde öğrencinin derse katılması ve etkin olması esastır.
Tasarımda, farkında olunmasa da bazı aşamalardan geçilir. Ayıran (1995) bu aşamaları aşağıdaki
tabloda görüldüğü gibi açıklamıştır:
Tablo 2. Yaratıcı süreç için ortaya koyulmuş aşamalar (Ayıran, 1995)
HAZIRLAMA

“Bu aşama bilinçli bir çabayla ilgilidir. Bu tasarımın hazırlık aşamasında öğrenci,
konuyla ilgili olarak uzman ve rol sahiplerinden bilgi alır, literatür incelemeleri yapar,
projenin yapılacağı alan ve çevresinin koşullarını inceler. Hazırlık aşamasında
yapılanlar bir analiz aşamasıdır.”

“Hazırlık aşamasından bir sonraki aşamadır. Hazırlık aşamasındaki bilgiler senteze
doğru zihinde olgunlaşmaya ve öğrencinin tasarlama konusuyla ilgili ilk
düşüncelerinin bulanık bir şekilde belirlemeye başlar.”
“Kuluçka aşamasını ‘ilhamın’ geldiği konuyla ilgili ana fikrin birdenbire ortaya çıktığı
AYDINLAMA
aydınlanma aşaması izler. Öğrencinin bu aşamaya ulaşması büyük ölçüde zihnini
devamlı ve ısrarlı bir şekilde konu üzerinde çalıştırmasına bağlıdır.”
GERÇEKLEŞTİRME “Bu son aşama, bilinçli bir gelişmeyle ilgilidir. ‘Aydınlanma’ sonucunda bulunan
düşüncenin gerçekten uygun olup olmadığı araştırılır. Bu düşüncenin geliştirilmesi
tasarım stüdyolarında farklı ölçeklerdeki çalışmalarla sürdürülür, uzun zamana ve
çalışmaya gereksinme duyar.”
KULUÇKA
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ÇALIŞTAY UYGULAMASI
Öğrencilerin de araştırmaları ve aktif katılımıyla görseller ve sunumlar üzerinden çeşitli
aktiviteler yapılmıştır. Bölüm binasının eksiklikleri tespit edilmiş ve binada eğitici nitelikte fazla
unsurun bulunmaması nedeniyle duvara asılabilecek eğitici bir tasarım yapılması düşünülmüştür.
Ayrıca mimarlık fakültesi binasında tuvalet kapılarının diğer kapılardan farklılaşması gerektiği
saptanmıştır.
Modulor Men Pano çalışmasının tasarım sürecinde; Vitruvius Tasarım atölyesinde hazırlama
aşamasında, öğretim elemanları tarafından temel tasarım konularının bir kez daha üzerinden
geçilmiştir ve altın oran hakkında bilgiler verilmiştir. Kuluçka aşamasında, ders kapsamında
öğrendikleri tasarım öğelerinden olan; doku ve renkler kullanılarak altın orana uygun dikdörtgenler ve
üçgenler hazırlamaları istenmiş, Aydınlanma aşamasında ders esnasında çoğunluk tarafından Modulor
adamının kolaj çalışmasına daha uygun olduğu belirlenmiştir. Her öğrencinin bireysel olarak
hazırladığı biçimlerle, kolaj tekniğiyle oluşturulan tasarım tamamlanmış, yaklaşık olarak 180 adet altın
dikdörtgenin ve altın üçgenin kullanıldığı Modulor adamı tasarımı gerçekleştirilmiştir. Okulda
herkesin görebileceği bir yer seçildikten sonra Vitruvius Tasarım Atölyesi öğrencileri tarafından
kontroplak panoya yapıştırılarak yerine monte edildi.

Şekil 1. Modulor Men (Le Corbusier)
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Şekil 2. Kolaj çalışmaları

Şekil 3. Yapılan çalışmanın montesi
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Şekil 4. Tasarımın güncel hali
Fakülte binasında öğrenci tuvalet kapılarının tasarım sürecinde; hazırlama aşamasında,
öğretim elemanları tarafından temel tasarım konularının bir kez daha üzerinden geçilmiş ve altın oran
hakkında bilgiler verilmiştir. Kuıluçka aşamasında, bölüm binasında tuvalet kapılarının sınıf ve
öğretim elemanlarının kapılarıyla aynı olduğu tespit edilerek, bu kapılar için tasarım yapılmasına karar
verilmiştir. Öğrencilerin hepsine, tuvalet kapılarını farklılaştırmak için araştırma yapılması istenmiş,
bu araştırmalar neticesinde kapılar için farklılaştırma eskizleri yapılmıştır.

Şekil 5. Eskiz çalışmaları
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Şekil 6. Fikirlerin eskize dönüştürülmesi
Ortaya çıkan fikirler üzerinden atölye ortamında tartışıldı ve bu fikirler geliştirildi. Daha
sonra, aydınlanma aşamasında,vortak bir kararla tek fikir üzerinde yoğunlaşıldı. Bu fikir; Vitruvius
atölyesi adından dolayı Vitruvius adamının tuvalet kapılarına yansıtılması oldu. Bu tasarım bilgisayar
programları kullanılarak geliştirildi. Binadaki diğer kapılardan tamamen farklı olmaması, yani zıtlığa
dönüşmemesi amacıyla, kapı rengi iki ton açık bir ton ile boyandı. Tuvaletler ıslak hacimler
olduğundan sudan etkilenmez malzeme kaplaması araştırıldı. Kapı ölçüsü 90x220 cm olduğundan
Vitruvius adamının oranlarına göre 80x160 cmlik yarım çember kullanılması uygun görüldü. Erkek ve
kadın öğrenci tuvaletlerinin birbirinden ayrışması için renk farklılığına gidildi. Erkek öğrenci tuvaleti
kapısı mavi Vitruvius adamı sembolüyle kaplanırken, kadın öğrenci tuvaleti kapısı pembe Vitruvius
kadını sembolüyle kaplandı.

Şekil 7. Yapılan çalışmanın uygulanması
SONUÇ
Bu çalıştay ile, birinci sınıf öğrencilerinin bir arada çalışma becerisi edinmesi
hedeflenmiştir.Tasarımlar şu anda okul binasında tüm öğrencilerin görebileceği ve faydalanabileceği
bir noktalarda yer almaktadır. Ayrıca yapılan Modulor adam ile kendilerini karşılaştırma imkanı da
bulunmaktadır. Mimari tasarımda mekanların birbirinden farklı olduğunun algılatılması bir
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gerekliliktir.Tasarımlar mimarlık öğretim elemanları ve öğrencileri tarafından beğeni görmüştür. Bu
farklılaştırma amaçlanan hedefe ulaşmıştır. Okul binasında bulunan bu kapılar, diğer kapılara aykırı
olmayıp ama farklı olan, hem de eğitici nitelik taşıması bakımından olumlu bir çalışma olmuştur.
Yapılan bu atölye çalışmasıyla, mimarlık öğrencilerinin insan vücudu oranlarını ve ölçülerini
kavraması sağlanmıştır. Ayrıca bütün dönem boyunca gördükleri Temel Tasar ve Plastik Sanatlar dersi
kapsamındaki tasarım öğelerinden doku, renk vb. öğeleri kullanarak tasarım yapma kabiliyetleri
geliştirilmiştir. Bir tasarım yapılırken hangi aşamalardan geçerek, nasıl bir yol izleneceği konusunda
tecrübe kazanmaları sağlanmıştır.
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THE IMPORTANCE OF HUMAN FIGURE IN ARCHITECTURAL EDUCATION
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ÖZET
Mimarlık, mekan tasarlama sanatıdır. Mekanların kim için tasarlandığı mekan boyutlarını ve mekanın
fiziksel yapısını belirlemektedir. Bir ilkokul tasarımında çocukların ölçüleri ve hareketleri önemliyken bir
rehabilitasyon merkezinde engelli bireylerin ölçüleri önem kazanmaktadır. Örneğin bir insanın ortalama omuz
genişliği literatürde de kabul görmüştür ve bu değere göre geçişlerin ölçüleri belirlenmektedir. Bu nedenle
mimar, insan boyutlarını iyi bilmelidir. Mimarlık eğitiminde de uygulamalı eğitimin rolü büyüktür. Mimarlık
öğrencileri mekan tasarlamaya başlamadan önce insan boyutlarını uygulamalı olarak öğrenmelidir. Bu
çalışmada, Selçuk Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde birinci sınıf öğrencilerinin aldığı Stüdyo 1 dersi
kapsamında, insan ve insan boyutlarının anlatılmasından sonra yapılan insan figürü uygulamasında öğrencilerin
ortalama bir insanın hareketlerini yansıtmaları istenmiştir. Yaptırılan bu çalışma ile öğrencilerin insan
boyutlarını ve hareketlerini kavrayarak tasarlanacak olan mekanlar için ihtiyaç duyulan alanları hesaplamaları
amaçlanmıştır. Çeşitli pozisyonlarda ölçekli maketler yapan öğrenciler, bu ölçülerin mekana etkilerini de analiz
etmişlerdir. Birbirlerinin maketlerini de incelemeleri istenmiş, ders kapsamında sonraki haftalarda işlenecek olan
konulara altlık oluşturulmuştur.
Anahtar Kelimeler: insan ölçüleri, mimaride insan figürü, tasarımda insan figürü

ABSTRACT
Architecture is the art of space design. It determines the dimensions of the space in which the spaces are
design for. In a primary school, measures and behaviours of childen are important, while measures of disabled
people gain importance in a rehabilition center. For example, the average shoulder width of a person is accepted
in the literature and the measures of the circulation are determined of this dimension. For this reason, the
architect should know the human dimension well. The role of applied education is also great in architectural
education. Architecture students should learn architectural dimension practically before starting to design a
space. In this study, students were asked to reflect the movements of an average person during the practice of
human figure, which was made after the description of human and human dimensions within the scope of Studio
1 course at Selçuk University Architectural Department. Students making scale models in various positions also
analyzed the spatial effects of these measures. They were asked to examine each other’s models and analyzed
how much space they would cover when doing different movements.
Keywords: human dimension, human figure in architecture, human figure in design
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GİRİŞ
Mimarlık eğitimi mimar olabilmek için farklı arka planlardan gelen ve mimari görüşleri
oluşmamış bireylere üniversite eğitiminin amaçları doğrultusunda mimarlık bilgisini öğrenebilecekleri
ortamları sunmaktadır. Mimarlık eğitimi, tasarım odaklı ve stüdyo ağırlıklı yöntemi ile değişik disiplin
ve sanatların yaratıcılığa katkıda bulunan yanlarını birleştirerek kendine özgü yaklaşımları kullanır.
(Şahin, 2013).
Schön’e (1987) göre tasarım eğitimini diğer disiplinlerden ayıran ve özelleştiren en temel
özellik mimari tasarım stüdyosunda kullanılan yaparak öğrenme yöntemidir. Bu yöntem en kalıcı
etkiyi sağlayan öğrenme yöntemlerinden biri olarak kabul edilmektedir (Schön, 1987).

Mimari tasarım stüdyosunda öğrenciden, soyut olarak ifade edilebilecek düşünsel aktivitesini
görsel ifade teknikleri ile dışsallaştırarak somutlaştırması ve temsili ifade dilleri ile iletmesi
beklenmektedir (Purcell, Gero, 1998).
Mimarlık eğitiminde uygulamalı eğitimin rolü büyüktür. Mimarlık öğrencileri mekan
tasarlamaya başlamadan önce insan boyutlarını uygulamalı olarak öğrenmelidir.
Bu çalışmada, Selçuk Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde Stüdyo 1 dersi kapsamında, insan ve
insan boyutlarının anlatılmasından sonra yapılan insan figürü uygulamasında öğrencilerin ortalama bir
insanın hareketlerini yansıtmaları istenmiştir. Yaptırılan bu çalışma ile öğrencilerin insan boyutlarını
ve hareketlerini kavrayarak tasarlanacak mekanlar için ne kadar alana ihtiyaç duyulduğu probleminin
çözümü öğretilmek istenmiştir. Çeşitli pozisyonlarda ölçekli maketler yapan öğrenciler, bu ölçülerin
mekana etkilerini de analiz etmişlerdir. Birbirlerinin maketlerini de incelemeleri istenmiş, farklı
hareketler yaparken ne kadar alan kaplayacakları analiz edilmiştir.
MİMARLIK EĞİTİMİNDE İNSAN ÖLÇÜLERİNİN KAVRANMASI VE ÜÇ BOYUTLU
DÜŞÜNME BECERİSİNİN GEREKLİLİĞİ
Mimarlıkta soyutlama tasarım sürecinin başlangıcından sonuna kadar çeşitli adımlarda yer
almakta ve son üründe de kendini ortaya koymaktadır. Soyutlama, tasarım sürecinin çevresel bilgi
edinme ve düşünce geliştirme süreçlerinde bir yöntem olarak kullanılmaktadır. Somut biçimi soyut
biçime çeviren, tüm basitliğine rağmen bütünü gözler önüne seren eskizler ve çizimler de soyutlamalar
olarak adlandırılmaktadır. Tasarımcının soyutlama yaklaşımları Uraz tarafından, “ayrıntılardan
arındırmak,

azaltmak/indirgemek,

ayırmak/vurgulamak,

sınıflandırılmıştır (Uraz, 1993).
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Mimarlıkta soyutlama olgusu tasarım sürecinin başlangıcından sonuna kadar çeşitli adımlarda
yer almakta ve sonuç üründe kendini ortaya koymaktadır. Tasarım sürecinde soyutlamanın önemini
anlayabilmek için tasarım için gerekli bilginin ediminden, sonuç ürüne ulaşana kadar izlenen süreci
incelemek gereklidir (Nezor, 2011).
Beden Ve Tasarım
Bedeni ölçüt alan ya da bedene özenen mimarlık ve tasarım dünyası, bu prensiplere göre ürün
tasarlıyor. Bu, her ülkeye göre de değişiyor. Çünkü, her farklı coğrafyada, insan vücudu, oranları
değişiyor. Kuzey ülkelerinde (Kuzey Avrupa) boy ortalaması 1,70 metreden fazla olunca, insanların
gündelik hayatlarında kullandıkları ürünler de buna göre tasarlanıyor. İskandinavya'da masalar,
sandalyeler, kapılar daha yüksek tasarlanıyor. Akdeniz ülkelerinde ise beden oranları biraz daha
küçülüyor ve tasarım dünyası da buna ayak uyduruyor. Afrika ülkelerinde de bu durum geçerli. Sadece
beden oranları değil, burada bazen günlük yaşam kültürü de mimarlık ve tasarımı etkiliyor. Ritüelleri
ve inançları doğrultusunda, belirli gruplara belirli tasarımlar yapılıyor (Öztürk,2010).
Le Corbusier'in "Modulor" prensibi insan bedeni ve mimarlık arasındaki ilişkiyi tarif
edebilmek için örnek gösterilebilir.

Modulor, Fransız mimar Corbusier'in, beden ölçüleri ile

ölçeklendirme yapan bir sistemdir. Corbusier, bu teoriyi, insan vücudunda matematiksel oranları
keşfetmek ve bu bilgiyi, mimari fonksiyonu oluşturmak için kullanmıştır. Sistem tamamen insan
ölçülerine dayanmaktadır

Şekil 1. Modulor, insan ölçülerini anlatan çizim (Corbusier, 2004).
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Mimarlık alanı mekan tasarlama sanatı olduğu için ve çoğunlukla insanlar için mekan
tasarlandığı için beden ölçülerinin iyi kavranması gerekmektedir.
Mimarlık Eğitiminde İnsan Figürü
İnsan bedeni mimariye ilham verir. Mimari de insan bedenine...
Bir yapı olarak beden, aslında mimariye atıfta bulunur. Binalar da, şekilleriyle insana
benzemeye çalışır, bedenin şeklini alır.

Her iki kavram da bir hacim yaratır ve ölçülerini

matematikten, geometriden alır. Kişisel alan, kamusal alan sorgulaması, her iki kavramda da yıllardan
beri yapılagelir (Öztürk,2010).

Şekil 2. Neufert, Mutfak Tasarımında Beden Ölçütleri (Neufert, 1977)
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Mimarlık öğrencileri mekan tasarlamaya başlamadan önce insan boyutlarını uygulamalı olarak
öğrenmelidir. Bunun yanı sıra ölçek ve oran kavramlarını da anlayabilme yetisi, mimari ürün
oluşturabilmek için oldukça önemlidir.
Altın Oran
Altın oranın ağırlıklı olarak ilk kullanıldığı yerler mimari yapılardır. Karbon 14 testi
sonucunda 4600 yıl önce inşa edildiği belirlenen Keops piramitinde bu oran görülmektedir (Deviren,
2010).
Ayrıca, Leonardo da Vinci'nin günlüklerinden birinde rastlanan, insan ve doğayı birbiriyle
kaynaştırma çabası için bir dönüm noktası kabul edilen ve insan bedenindeki oranları gösteren,
1486’da çizdiği Vitruvius Adamı çalışması (Şekil 3) altın oran için önemli bir kaynak teşkil
etmektedir. Ona bu ismi vermesinin nedeni kendisinden asırlar önce yaşamış Vitruvius’un mimarlık
hakkındaki görüşlerinden etkilenmesidir. Aynı numaralardaki çizgilerin uzunluklarının birbirine oranı,
altın oranı vermektedir.

Şekil 3. Vitruvius Adamı
Günümüzde mimarların ve tasarımcıların en değerli başvuru kitaplarından olan Neufert'te de
altın orana göre tespit edilmiş olan insan vücudu ölçüleri temel alınmaktadır.
Şekil 4’te de görüldüğü gibi M/m oranları altın orana eşittir. Bu insan ölçülerini dikkate
alarak, kullanıcılar için çok farklı mekanlarda donatı ölçüleri belirlemiş olan Neufert’in, altın oranı
kullanmış olduğu anlaşılmaktadır.
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Şekil 4. Neufert Adamı
ÇALIŞMANIN BULGULARI
Bu çalışmada, Selçuk Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde Stüdyo 1 dersi kapsamında, insan ve
insan boyutlarının anlatılmasından sonra yapılan insan figürü uygulamasında öğrencilerin ortalama bir
insanın hareketlerini yansıtmaları istenmiştir.
Öğrencilere çalışmaya başlamadan önce aşağıda yer alan ödev föyleri verilerek, çalışmanın
sınırları ve gereklilikleri belirlenmiştir. (Şekil 5, Şekil 6)

Şekil 5. Ödev föyü
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Şekil 6. İnsan maketi yapımı için verilen altlık
Yaptırılan bu çalışma ile öğrencilerin insan boyutlarını ve hareketlerini kavrayarak
tasarlanacak mekanlar için ne kadar alana ihtiyaç duyulduğu probleminin çözümü öğretilmek
istenmiştir. Çeşitli pozisyonlarda ölçekli maketler yapan öğrenciler, bu ölçülerin mekana etkilerini de
analiz etmişlerdir. Birbirlerinin maketlerini de incelemeleri istenmiş, farklı hareketler yaparken ne
kadar alan kaplayacakları analiz edilmiştir.
Öğrenci Çalışmaları
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,

Bunların haricinde, her öğrencinin getirdiği maketin farklı olduğu gözlemlenmiştir.
Birbirlerinin maketlerini de incelemeleri istenerek farklı durumlarda, hareket ve eklemlerin nasıl
değiştiği üzerine konuşulmuştur.
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140 öğrencinin aldığı Stüdyo 1 dersi kapsamında verilen ödevde 140 farklı insan maketi farklı
durumları anlatacak şekilde soyutlanmıştır.
SONUÇ
Bu çalışmada mimarlık eğitimi almaya yeni başlamış öğrencilerin insan bedenini ve
hareketlerini sağlamalarını amaçlayan bir uygulamanın sonuçları anlatılmaktadır. Yapılan maketlere
bakıldığında öğrencilerin farklı hayal gücüne sahip oldukları ve her birinin farklı durumlardaki
insanları analiz ederek hareketlerini yansıttıkları tespit edilmiştir.
3 boyutlu düşünmenin mimarlık eğitimi için önemi büyük olduğundan insanı da 3 boyutlu
kavramak öğrencilerin geri dönüşlerde iyi bir sonuç almasını sağlamıştır.
İlerleyen haftalarda da mekan tasarlarken insan hareketlerini göz önünde bulundurarak doğru
ölçülerde ve boyutlarda tasarımlar yaptıkları gözlemlenmiştir.
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KÂZIM KARABEKİR PAŞA’NIN DOĞU CEPHESİ’NDEKİ EĞİTİM FAALİYETLERİ VE
BU FAALİYETLERİN BÖLGENİN VE ÜLKENİN EĞİTİMİNE KATKISI AÇISINDAN
DEĞERLENDİRİLMESİ 1
EVALUATION OF EDUCATION ACTIVITIES ON THE EASTERN FRONT OF KÂZIM
KARABEKIR PASHA AND THEIR CONTRIBUTION TO THE EDUCATION OF THE
REGION AND COUNTRY

Prof.Dr. Muhammet ERAT
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Sosyal
Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı, Çanakkale
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ÖZET
Doğu Cephesi Komutanı Kâzım Karabekir Paşa, Millî Mücadele yıllarında gösterdiği askerî başarıların
yanı sıra eğitim sahasında da büyük başarılara imza atmıştır. Kâzım Karabekir, Millî Mücadele yıllarından çok
önce, askerlik hayatının ilk yıllarından başlayarak çocuklara yönelik birçok faaliyetin içinde yer almıştır.
Karabekir, özellikle yetim ve bakımsız çocuklara yardımda bulunmak için her fırsatı değerlendirmiştir. Yoksul
ve bakımsız çocukları devlet korumasına alarak ülkenin diğer çocukları gibi başarılı ve gelecek için güçlü
kılacak maddi ve fikri bir talim ve terbiye ile donatmak, O’nun öteden beri takip ettiği bir davadır. Yoksullara
yardım etmek zevki kendisinde çok küçük yaşlardan itibaren yer etmiş bir olgudur. Kâzım Karabekir, bu
konudaki görüşlerine kısaca “Çocuk Davamız” ismini vermiş ve bu konuda çeşitli yayınlar da yapmıştır.
XV. Kolordu Komutanı Kâzım Karabekir Paşa, 3 Mayıs 1919’da Erzurum’a geldikten sonra bir yandan
askeri faaliyetlerle ilgilenirken, diğer taraftan eğitim faaliyetlerine de özel önem göstermiştir. Emrindeki ordu
mensuplarına bu konuda önem verirken aynı zamanda, yetim çocuklarına da zaman ayırmış ve onlara çeşitli
alanlarda eğitim verdirmeye çalışmıştır. Doğu Cephesi Kâzım Karabekir Paşa, özellikle 1920 yılı sonları ve 1921
yılı başlarında, Ermenilere ve Gürcülere karşı elde etmiş olduğu askeri ve siyasi başarılardan sonra eğitim ve
kültür faaliyetlerine hız vermiştir. Bu bağlamda çeşitli alanlarda birçok mektep ve kurslar açmıştır.
Bütün doğu bölgesini gezen Kâzım Karabekir Paşa, buraların ilimde ve eğitimde geri kaldığını
gördüğünden, bölgenin merkezi olan Erzurum’da bazı eğitim kurumlarını açmanın gerekli olduğuna
inanmaktadır. Karabekir, ülkenin dört bir taraftan işgale uğradığı bir zamanda, kuracağı ilim yuvaları sayesinde
halkı aydınlatmayı ve gidişin Türkün değil geleceğini, hatta varlığını dahi yok etmeye doğru gittiğini halka
göstermek istemiştir.
Kâzım Karabekir, bunun yanı sıra halkı ve çocukları maddî ve manevî yönlerden tatmin edecek faydalı
ve zevkli meşgul edecek kalkınma bayramları tertip etme yoluna gitmiştir. Bu amaçla Ağaç Bayramı, İdman
Bayramı ile Kitap Bayramı ve Atış Bayramı tertip ettirmiştir.
Doğu Cephesi Komutanı, askeri başarılardan sonra Sarıkamış’ı “Çocuklar Kasabası” haline getirmeye
karar vermiştir. O’na göre Erzurum’da yapılan bu faaliyetlerden sonra askerî zaferin kazanılması ile de artık
1

Bu çalışma hazırlanırken “Milli Mücadele Döneminde Kâzım Karabekir Paşa’nın Faaliyetleri (1919-1922)” (İ.Ü,
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Bilim Dalı, İstanbul 2000), başlıklı Doktora
tezimizden yararlanılmıştır.
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çocuklara yönelik eğitim hareketlerinin bir yerde odaklanması gerekli idi. Bu maksatla kendisi Sarıkamış
şehrinin en uygun bir konumda olduğunu düşünüyordu.
Doğu Cephesi’nde Kâzım Karabekir Paşa’nın himayesinde hayatları koruma altına alınan çocukların
sayısı altı bin civarındadır. Ancak bu çocukların sadece dört bini iyi bir eğitim almış ve bir sanatı öğrenerek
yakınlarının yanında çalışmaya başlamıştır.
Kâzım Karabekir Paşa’nın Doğu Cephesi’nde sahip çıktığı binlerce çocuk çeşitli alanlarda birçok
beceriye sahip olmuş ve bu öğrendiklerini sonraki hayatlarında yansıtmıştır. Bu çocukların arasından ileriki
yıllarda üst düzey askeri ve idari görevlerde bulunan kişiler de çıkmıştır. Karabekir’in Doğu Cephesi’nde görev
yaparken gerçekleştirdiği eğitim-kültür faaliyetleri, bölgenin kalkınmasına da etkide bulunmuştur. Ayrıca halkın
bilinçlenmesine ve gençlerin bir meslek sahibi olmasına da büyük katkı sağlamıştır.
Anahtar Kelimeler: Kâzım Karabekir, Doğu Cephesi, Eğitim, Çocuk, Mektep, Kurs, Asker

ABSTRACT
The commander of the Eastern Front, Kazım Karabekir Pasha, achieved great successes in the field of
education as well as the military achievements he showed during the years of National Struggle. Kazim
Karabekir has been involved in many activities for children starting from the first years of his military life long
before the years of National Struggle. Karabekir evaluated every opportunity to help especially orphans and
neglected children. It is a case which he has followed since he has taken the poor and neglected children into
state protection and equip him with material and intellectual training and finishing that will make him as
successful and successful as the other children of the country. The pleasure of helping the poor is a phenomenon
that has stood in itself since a very young age. Kâzım Karabekir gave his name to “Çocuk Davamız” briefly and
made various publications on this subject.
15th Corps Commander Kâzım Karabekir Pasha, after arriving in Erzurum on May 3, 1919, paid special
attention to the training activities while he was interested in military activities. While giving importance to the
members of the army under his command, he also devoted time to orphan children and tried to give them
training in various fields. The Eastern Front Kâzım Karabekir Pasha accelerated his educational and cultural
activities especially after the military and political achievements against Armenians and Georgians at the end of
1920 and at the beginning of 1921. In this context, he opened many schools and courses in various fields.
Kazim Karabekir Pasha, who visited the entire eastern region, believes that it is necessary to open some
educational institutions in Erzurum, the center of the region, as it is seen that these areas are back in science and
education. Karabekir, at a time when the country is occupied from all over the world, to illuminate the public
through the science nests to open and go to the public, not even the existence of the Turkish people wanted to
show that the right to go to destroy.
Kazim Karabekir, on the other hand, went on to organize development festivals that would engage the
people and the children in a beneficial and enjoyable manner that would satisfy the material and spiritual aspects.
For this purpose, the festival has been organized with the Festival of Idman and Book Festival and Shooting
Festival.
The Eastern Front Commander decided to turn Sarikamis into the “Town of Children” after the military
successes. According to him, with the victory of military victory after these activities in Erzurum, education
movements aimed at children should be focused in one place. For this purpose, he thought that Sarıkamış city
was the most convenient location.
The number of children whose lives are protected under the protection of Kazım Karabekir Pasha in the
Eastern Front is around six thousand. However, only four thousands of these children received a good education
and learned an art and started working with their relatives.
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The thousands of children that Kazim Karabekir Pasha had in the Eastern Front had many skills in
various fields and reflected this learning in their later lives. Among these children, there were high level military
and administrative positions in the following years. Karabekir's education-culture activities carried out on the
Eastern Front also affected the development of the region. It also contributed to the awareness of the public and
the young people to have a profession.
Keywords: Kâzım Karabekir, Eastern Front, Education, Children, School, Course, Soldier

GİRİŞ
Doğu Cephesi Komutanı Kâzım Karabekir Paşa, Millî Mücadele yıllarında Ermenilere ve
Gürcülere karşı gösterdiği askerî başarıların yanı sıra 1919 Mayıs ayından 1922 yılı Ekim ayına kadar
bulunmuş olduğu Doğu Anadolu’da eğitim sahasında da büyük başarılara imza atmıştır. Aslında
Kâzım Karabekir, Millî Mücadele yıllarından çok önce, askerlik hayatının ilk yıllarından başlayarak
çocuklara yönelik birçok faaliyetin içinde yer almıştır. Karabekir, özellikle yetim ve bakımsız
çocuklara yardımda bulunmak için her fırsatı değerlendirmiştir. Yoksul ve bakımsız çocukları devlet
korumasına alarak ülkenin diğer çocukları gibi başarılı ve gelecek için güçlü kılacak maddi ve fikri bir
talim ve terbiye ile donatmak, O’nun öteden beri takip ettiği bir davadır. Yoksullara yardım etmek
zevki kendisinde çok küçük yaşlardan itibaren yer etmiş bir olgudur. Bu konudaki görüşlerine “Çocuk
Davamız” ismini verdiği eserinde yer vermiş ve bu konuda çeşitli yayınlar da yapmıştır.
1919 yılının ilk aylarında İstanbul Hükümeti ve Padişah tarafından 15. Kolordu
Komutanlığı’na atanan Kâzım Karabekir Paşa, 3 Mayıs 1919’da Erzurum’a vardı. Erzurum’a
geldikten sonra bir yandan askeri faaliyetlerle ilgilenirken, diğer taraftan eğitim faaliyetlerine de özel
önem göstermiştir. Emrindeki ordu mensuplarına bu konuda önem verirken aynı zamanda, yetim
çocuklarına da zaman ayırmış ve onlara çeşitli alanlarda eğitim verdirmeye çalışmıştır. Doğu Cephesi
Kâzım Karabekir Paşa, özellikle 1920 yılı sonları ve 1921 yılı başlarında, Ermenilere ve Gürcülere
karşı elde etmiş olduğu askeri ve siyasi başarılardan sonra eğitim ve kültür faaliyetlerine hız vermiştir.
Bu bağlamda çeşitli alanlarda birçok mektep ve kurslar açmıştır.
Kâzım Karabekir Paşa’nın Doğu’da Askerlere Yönelik Olarak Yaptığı Eğitim ve Kültür
Faaliyetleri
Doğu Cephesi Komutanı Kâzım Karabekir Paşa, Ermenilere ve Gürcülere karşı kazanmış
olduğu askeri ve siyasi başarılarından sonra zamanının önemli bir kısmını askerlerin ve çocukların ve
halkın eğitimine ayırmıştır. Askeri faaliyetlerin azalması ile birlikte bir yandan bölgedeki şehir ve
kasabalara seyahat ve teftişlerini yaparken, diğer yandan emrindeki askerlere ve Doğu’ya geldiğinden
beri yaptığı gibi yetim çocuklarına yönelik bazı faaliyetler de gerçekleştirmiştir. Bu faaliyetler şu
şekilde özetlenebilir:
Kurslar:
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Başlama tarihi

Kursun konusu

15 Haziran 1921:

Birinci piyade zabitan kursu, bir aya süreli

1

15 Haziran 1921:

Birinci makinalı zabitan kursu, bir ay süreli

1

15 Haziran 1921:

Kıdemli küçük zabitan kursu, sekiz ay süreli

1

15 Haziran 1921:

Topçu zabitanı kursu, bir ay süreli

1

15 Haziran 1921:

Topçu küçük zabitan kursu, üç ay süreli

1

15 Ağustos 1921:

İkinci Zabitan kursu, bir ay süreli

1

15 Ağustos 1921:

İkinci makinalı zabitan kursu, bir ay süreli

1

10 Aralık 1921:

Kıdemsiz küçük zabitan kursu, altı ay süreli

2

10 Aralık 1921:

Kıdemsiz makinalı küçük zabitan kursu, altı ay süreli

2

15 Aralık 1921:

Kızakçı zabitan kursu, bir ay süreli

1

1 Şubat 1922:

Harp köpeği yetiştirme kursu

2

1 Mart 1922:

Hudut alayları için küçük zabitan kursu, altı ay süreli

2

15 Mart 1922:

Zabitan makinalı tüfek kursu (piyade zabitanına)

2

1 Mayıs 1921:

Foto sinema elektrik kursları, üç ay süreli

3

1 Mayıs 1921:

Erkân-ı Harbiye kursu (9 zabit)

3

15 Mart 1922:

Ebe kursu (dört ay)

15 Ocak 1922:

Otomobil kursu

Açılıp sonuçlanan kurslar:

1

Açılıp da henüz sonuçlanmayan kurslar:

2

Henüz açılmayan kurslar:

3

Konferanslar:
Birinci ve ikinci zabitan esasında:
Ümera ve zabitan tarafından her hafta ikişer defa zabitana kurslar, konferanslar verilmiştir.
Kâzım Karabekir’in vermiş olduğu konferanslara Kars’tan tümen komutanları ile maiyyet zabitanı
dinleyici sıfatıyla katılmıştır.
6 Kasım 1921: Kars’ta Küt’ül-amare hakkında iki konferans verilmiştir.
15 Aralık 1921: Yine Kars’ta, Kuveyt ve Felahiye savaşları hakkında iki konferans verilmiştir.
Şubat 1922: Sarıkamış İdadi Askerî Mektebi’nin Beyaz Salonu’nda çocuk terbiyesi hakkında
zabitana ve muallim heyetine konferans verilmiştir.
12 Şubat 1922: Üç gün devam etmek üzere cephe ümera ve kurmay başkanlarından oluşan bir
heyet tarafından, Sarıkamış’ta Kâzım Karabekir tarafından bir harp oyunu düzenlenmiştir.
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4 Mart 1922: Hariciye irtibat memuru Zühdü Bey tarafından imlâ hakkında zabitana bir
muhasebe konferansı verilmiştir.
Doğu Cephesi Komutanı Kâzım Karabekir Paşa’nın Gerçekleştirdiği Teftişler:
28 Mayıs 1921: Kars’ta bulunan İdadî Mektebi ile kıtaat-ı askeriye teftişleri.
25 Temmuz 1921: Talimgâh zabit adaylarının ve birinci piyade makinalı zabitan kurslarının
sona ermeni münasebetiyle yapılan teftiş.
2 Kasım 1921: Ardahan havalisinde bulunan askerî kıtaların teftişi.
9 Kasım 1921: Altıncı Süvari Fırkası’nın terbiye-i münferide talimlerinin teftişi.
9 Kasım 1922: 9. Fırka’nın terbiye-i münferide teftişi.
15 Kasım 1921: Sarıkamış’ta cephe muhafız takımının talim ve terbiye teftişi.
4 Şubat 1922: Talimgâh zabit namzetlerinin topçu talim ve terbiye teftişi.
1 Mayıs 1921 tarihinden 1 Nisan 1922 tarihine Şark Cephesi zabit namzetleri talimgâhı 98
zabit namzedinden ibaret 3 talim devresi çıkarmıştır.
Açılan okullar:
1 Eylül 1922: Erzurum’da 26 mevcutlu bir sıhhiye-i baytariye küçük zabit mektebi açılmıştır.
1 Mayıs 1921: Sarıkamış’ta teşekkül eden sıhhiye küçük zabit mektebi 30 talebe çıkarmıştır.
1 Mayıs 1921: Kars demiryolları emrinde ve şimendifer fabrikasında 53 şimendifer talebesi
yetiştirilmekte olan bir şimendifer mektebi açılmıştır.
1 Haziran 1921: Cephe tayyare bölüğü emrinde 7 talebeden ibaret bir tayyare mektebi
açılmıştır.
1 Ağustos 1921: 9. Fırka emrinde 110 mevcutlu bir eytam mektebi açılmıştır.
1 Kasım 1921: 5 dişçi ve 6 elektrikçi yetiştiren bir şube açılmıştır.
1 Ocak 1922: Matbaacılık öğrenmek üzere mektep talebelerinden 5 talebe seçilmiştir.
1 Mayıs 1921: Sanayi Mektebi talebelerinden bir orkestra teşkil edilmiştir.
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1 Eylül 1921:İdadî mektebinden başka kadro gereği bir leylî eytam mektebi (Gece yetimler
okulu) ve ana yurdu şubesi açılmıştır.
1 Kasım 1922: Kars Hastanesi emrinde 18 talebe yetiştiren bir sıhhiye küçük zabit mektebi
açılmıştır 2.
Çocuklara Yönelik Yaptığı Faaliyetler, Açtığı Okullar, Kurslar
Kâzım Karabekir, Millî Mücadele yıllarından çok önce, askerlik hayatının ilk yıllarından
başlayarak çocuklara yönelik bir çok faaliyetin içinde yer almıştır. Yoksullara yardım etmek zevki
kendisinde çok küçük yaşlardan itibaren yer etmiş bir olgudur. Kâzım Karabekir, bu konudaki
görüşlerine kısaca “Çocuk Davamız” ismini vermiş ve bu konuda çeşitli yayınlar yapmıştır. Kâzım
Karabekir Paşa, çocuklara yönelik olarak tasarladığı ve birçoğunu da bizzat gerçekleştirdiği eğitim ve
terbiye usullerini bir kaç kitap olarak da yayınlamıştır. Karabekir, daha Milli Mücadele yıllarında
“Öğütlerim” ve “Şarkılı İbret” kitaplarını bastırarak bu konudaki düşüncelerinin her yere ulaşmasını
sağlamıştır 3.
Kâzım Karabekir Paşa, Erzurum’a gelişinden hemen sonra bölgedeki yetim çocuklarına
yönelik çeşitli faaliyetlere başlamıştı. 1921 yılı başında Moskova’ya giden heyette yer alan Dr. Rıza
Nur, Erzurum’a geldiğinde Kâzım Karabekir Paşa’nın yetim çocuklarına yönelik yaptığı faaliyetleri
görmüş ve şu satırları hatıratına kaydetmiştir: “Erzurum’da gördük ki, Kâzım Karabekir yetim
çocuklar ile çok uğraşmış, onları toplamış. Yetimhaneler yapmış, okutmuş. Onlara ‘baba’ olmuş,
Doğrusu büyük hizmettir. Bu adam tahsil ve terbiye işini seviyor. Kendisi galiba musiki ile de bir
derece ünsiyette” 4. 1921 yılından sonraki faaliyetlerine geçmeden önce bu konudaki ilk çalışmalarına
bir göz atmak yerinde olacaktır:
XV. Kolordu Komutanı Kâzım Karabekir Paşa, Trabzon üzerinden Erzurum’a gelirken
yollarda ve özellikle Bayburt’ta perişan birçok çocuk görmüş ve onlara yardım edilmesi için gerekli
emirleri vermişti. Ayrıca bu çocukların Kolordu merkezi olan Erzurum’a nakilleri için de gerekli
teşebbüslerde bulunmuştu. Kâzım Karabekir, 24 Mayıs 1919’da Erzurum Darüleytamı’ndan (Yetimler
2

Kâzım Karabekir Paşa’nın 3 Nisan 1922 tarihinde Genelkurmay Başkanlığı’na gönderdiği “1 Mayıs 1921-1 Nisan 1922 Doğu Cephesi
Talim ve Terbiyesinin Bir Senelik Mesaî Hülâsa Cetveli”, Karabekir, İstiklâl Harbimiz, İstanbul 1988, 1056-1058; Muhammet Erat, Milli
Mücadele Döneminde Kâzım Karabekir Paşa’nın Faaliyetleri (1919-1922), İ.Ü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, Türkiye
Cumhuriyeti Tarihi Bilim Dalı, Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul 2000, s. 592-595.
3
Karabekir’in Şarkılı İbret adlı eseri hakkında yapılan bir değerlendirme için bkz; Cahit Kavcar, “Kâzım Karabekir Paşa’nın Bir Eseri:
Şarkılı İbret (Çocuk Oyunları)”, Beşinci Milletlerarası Türkoloji Kongresi, İstanbul 23-28 Eylül 1985, Tebliğler, III. Türk Tarihi, C. 1,
İstanbul 1986, s. 171-178. “Çocuk Davamız” ve “Öğütlerim” kitapları tek bir kitap şeklinde 1990 yılında İstanbul’da Kâzım Karabekir
Paşa’nın kızları tarafından neşredilmiştir. “Çocuk Davamız, Öğütlerim” adlı esere Kâzım Karabekir’in kızları Hayat Karabekir Feyzioğlu,
Emel Karabekir Özerengin ve Timsal Karabekir, 1965 yılında bir “Önsöz” yazmışlardır. “Öğütlerim” adlı kitap ilk olarak 1920 yılında
Erzurum’da basılmıştı. Bunun haricinde müteaddit defalar daha baskı yapmıştır. Son olarak “Öğütlerim” adlı eser “Çocuklara Öğütlerim”
ismiyle 1995 yılında Emre Yayınları (İstanbul) arasında yayınlanmıştır. “Şarkılı İbret” adlı eser ise ikinci baskısını 1924 yılında (İstanbul)
yapmış, son yıllarda Latin harflerine de çevrilerek basılmıştır. Bkz; Kâzım Karabekir, Memleketin Evlatlarına Şarkılı İbret, (Çeviren ve
Hazırlayan: Armağan Elçi), Baskı yeri ve yılı yok.
4
Dr. Rıza Nur’un Moskova/Sakarya Hatıraları, s. 35.
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Yurdu) ilk olarak 12 yaşından yukarı olanlardan 33 çocuk olarak mevcut iki kolorduluk sanayi
takımlarına vermiştir. Terhis sebebiyle boşalan bu kadroları Bayburt’tan gelenlerle ve Erzurum’dan
yeni alınanlarla doldurmaya başlamıştır. Karabekir, bu çocukları bir asker gibi yedirmeye, giydirmeye
ve beden terbiyesi yaptırmaya başlamıştır 5. Bölgedeki küçük yaştaki yetimler, Darüleytam (Yetimler
Yurdu)’na, okul çağına gelmiş çocuklar ise Leylî Eytam İbtidaî Mektebi’ne veriliyordu 6. Biraz daha
büyük olup durumu uygun olanlar, Askerî İdarî Mektebi (Askeri Hazırlama Okulu)’ne alınıp astsubay
yetiştirilmek için ön eğitime tâbi tutuluyorlardı7.
Kâzım Karabekir, 1 Temmuz 1919’da kimsesiz çocuklardan meydana getirdiği Sanayi
(Mektebi) Gürbüzleri’ni (Gürbüz Mektebi) oluşturmuştu 8. Karabekir, bunu daha önceden kendi
zihninde planlamıştı. Daha 1919 yılı başında XIV. Kolordu Komutanı olarak Tekirdağ’da bulunurken,
kolordu sanayii için sanatkâr bulunmadığından gerekli kadroyu çocuklardan yapmayı düşünmüş ve bu
düşüncesini de Harbiye Nezareti’ne de kabul ettirmişti. Şimdi de bunu kendi kolordusunda tatbike
koymaktadır. İlk olarak kolordu ihtiyacını karşılayacağı düşüncesiyle dört yüz kadar şehit çocuğunu
bir araya getirerek onları korumasına almıştır. Ayrıca kolordu bölgesinin her tarafındaki ilgililere de
yazarak, kimsesiz çocukları toplamaya başlamıştır. Sanayi Okulu’nda terzi, kunduracı, saraç ve
marangozluk bölümleri mevcut idi 9. Karabekir’in açtırdığı bu okuldan yurt dışına bile öğrenci
gönderilmiştir. Bu okuldan 40 kadar öğrencinin Bakû’de deri imalathanesinde çalışarak yetişmeleri ve
staj yapmaları için bazı teşebbüslerde bulunulmuş 10, kabul edilen görüşe göre de gönderilmiştir.
Karabekir’in Azerbaycan’a gönderdiği bu öğrenciler dolayısıyla olsa gerek, okulların faaliyetleri
Azerbaycan’da ve Sovyet Rusya’sında da yakından takip edilmiştir. Bu çerçevede 1920 sonlarında
Ankara’ya Sovyet Rusya'nın elçisi olarak gitmekte olan Medivani, Gümrü’de bulunan Kâzım
Karabekir’e, Rusya Müttefik Cumhuriyetleri namına Erzurum’daki askerî mektepleri ve Sanayi
Gürbüzleri müessesesi için 50.000 altın ruble (5.000 Rus altını) vermiştir. Ayrıca Azerbaycan İçtimaî
Şura Cumhuriyeti temsilcisi de 500 adet Yüzlük Osmanlı Altını yardımı yapılmıştır11. Bu arada Kâzım
Karabekir, himayesi haricindeki çocuklara yardım etmek için de kendi başkanlığı altında kurulan
Doğu Çocuklarını Himaye Cemiyeti’nin imkânlarını kullanıyordu12.
Kâzım Karabekir, yetim çocuklarına zaman ayırmaktan büyük haz duyuyordu. Çünkü O, bu
işi yapmayı, yani çocuklara yardım etmeyi, onlara bir şey öğretmeyi ve onları sevindirmeyi çok
seviyordu. Bu yöndeki faaliyetlerinden olsa gerek, kendisine “Yetimler Babası” ünvanı bile verilmişti.
5

Karabekir, Çocuk Davamız, I, s. 16.
Kâzım Karabekir Paşa’nın açtığı Erzurum Leylî Eytam İbtidaî Mektebi hakkında geniş bilgi için bkz; Nuri Köstüklü, “Kâzım Karabekir’in
Açtığı Okullar”, BTTD, S. 5, Temmuz 1985, s. 33-34.
7
Budak, “Kâzım Karabekir ve Yetim Çocuklar”, TK, XXXI/358, Şubat 1993, s. 78
8
Geniş bilgi için bkz; Nuri Köstüklü, “Kâzım Karabekir’in Açtığı Okullar”, BTTD, S. 5, Temmuz 1985, s. 31.
9
Gülmez, a.g.e., 506
10
Nuri Köstüklü, “Kâzım Karabekir Paşa’nın Doğu Anadolu’daki Eğitim, Kültür ve Teşkilatlanma Faaliyetleri”, TY, XVII/122, Ekim 1997,
s. 107.
11
TBMM. ZC., C. 6, 14.12.1920, s. 357; Karabekir, Çocuk Davamız-Öğütlerim, s. 31.
12
Karabekir, Çocuk Davamız-Öğütlerim, 31.
6
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Bu amaçla Karabekir, 22 Ağustos’ta yetim çocuklarına gösterişli bir sünnet düğünü
hazırlamıştır. Çeşitli eğlenceler tertip etmiş ve bu maksatla çocuklar için hem eğitici ve hem de
öğretici, “Soğuktan Donmuş Çocuk”, “Bilenle Bilmeyen Eşit midir?”, “Temiz ve İğrenç Yemek”,
“Çalışkan ve Tembel Kardeşler” adlarındaki piyesleri birer ikişer perdelik çocuk piyeslerini yazmıştı.
Bu piyesler, bizzat çocuklar tarafından sahnelenmiştir. Erzurum halkının tamamı bu sünnet düğününe
çağrılmıştı. Sünnet düğünü, Karabekir’in önemli eğitim faaliyetlerinden birincisi olarak açılan Sanayi
Mektebi’nde tertip edilmiştir. Halkın katılım çok idi. Karabekir, sünnet olan çocukların hepsini
dolaşarak onlara birer hediye vermiştir. Bu arada da diğer çocuklar yukarıdaki piyesleri başarılı bir
şekilde sahneleyerek gelenlerin tebrik ve alkışlarını almışlardır. Sahnenin iki tarafı açık olduğundan,
gelen kadınlar da bu eğlenceyi izleme imkânını bulmuşlardır13. Kâzım Karabekir de, verdiği emeğinin
karşılığını görmekten çok memnundu 14. Bu etkinlikte izleyicilerin bir kısmını erkekler, bir kısmını da
kadınlar oluşturmuştur. Dolayısıyla 1919’da Karabekir, kadınların da bu tür etkinliklerde yer almasını
sağlamıştır.
Karabekir, 1 Ekim 1919’da ikinci Yetimler mektebinin açılışını yapmıştır. Daha önce açtırdığı
Sanayi Mektebi’ndeki çocukları, bir heyetle bizzat kendisi tetkik ederek kabiliyetli çocukları, ileride
subay olmak üzere gece yatılı ilkokul halinde ayırmıştır. Önceden Amerikalıların yaptırdığı bir binada,
bu yeni mektebin açılış merasimini gerçekleştirmiştir. Eğitim ve yaş durumuna göre üç sınıf olarak
öğretime başlanmıştır 15. Karabekir’in bu çalışmaları neticesinde artık Erzurum ve çevresinde
neredeyse yardıma muhtaç çocuk kalmamıştır. Bundan sonra da doğu bölgesinde bu durumda bulunan
çocuklar, oralarda bulunan askerî birlikler tarafından toplanarak Erzurum’a gönderilmeye başlanmıştır.
Bu durum, hem halk ve ordu üzerinde olduğu gibi, Karabekir üzerinde de büyük etki yapmış ve
ruhunda “pek büyük bir sevinç ve ferahlık” duymasını sağlamıştır 16.
Kâzım Karabekir’in himayesinde toplanan çocukların mevcudu bine yaklaşmıştı. Bu çocuklar
üç okulda eğitim görüyorlardı: Ana Mektebi, Sanayi Gürbüzler Mektebi ve Askerî İlkmektep
(İlkokul). Ana Mektebi (Okulu)’nin açılışı Erzurum halkının katılımı ile 8 Ocak 1920 tarihinde
gerçekleşmiştir 17. Aynı gün Karabekir, Sanayi Gürbüzler Mektebi ile Yetimler Yatılı Askerî
İlkokulu’nu Erzurum’un ileri gelenleri ile birlikte ziyaret ederek denetlemiştir. Bu okulların
denetimine XV. Kolordu Komutanı’nın yanı sıra Mevkii Müstahkem, 12. Tümen Komutan ve
kurmayları, Kürt Aşiret subayları, hükümet erkânı ve din adamları, milletvekilleri, Müdafaa-i Hukuk
Heyeti üyeleri ve öğretmenler, Belediye heyeti ile eşraf, tüccar ve şehrin ileri gelenleri katılmıştır 18.

13

Karabekir, Çocuk Davamız, I, s. 18-19.
Karabekir, İH, 130.
15
Karabekir, Çocuk Davamız, Öğütlerim, s. 7.
16
Karabekir, İH, 307.
17
Köstüklü, “Kâzım Karabekir’in Açtığı Okullar”, BTTD, 5, 34.
18
Karabekir, Çocuk Davamız, Öğütlerim, s. 8-10.
14
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XV. Kolordu Komutanı Karabekir, kolorduya ait okulların sorunları ile yakından ilgilenmiştir.
Bu okulların açılışından, öğretmenlerin teminine ve araç gereçlerin sağlanmasına, eğitim kalitesine
kadar birçok hususa her zaman alaka göstermiş ve bazen bizzat takip etmiştir. Hatta bu konuda
okullardaki eğitimin nasıl yapılacağı ve kontrolün nasıl sağlanacağı hakkında bir genelge bile
hazırlayıp yayınlamıştır. Bu da kendisinin okulların içinde bulunduğu durumla ilgili olarak ne kadar
yakından ilgilendiğinin bir göstergesi olsa gerektir 19.
Bütün doğu bölgesini gezen Kâzım Karabekir Paşa, buraların ilimde ve eğitimde geri kaldığını
gördüğünden, bölgenin merkezi olan Erzurum’da bazı eğitim kurumlarını açmanın gerekli olduğuna
inanmaktadır. Karabekir, ülkenin dört bir taraftan işgale uğradığı bir zamanda, kuracağı ilim yuvaları
sayesinde halkı aydınlatmayı ve gidişin Türkün değil geleceğini, hatta varlığını dahi yok etmeye doğru
gittiğini halka göstermek istemektedir. Karabekir, bütün bu tasarladığı düşünceleri tatbik etmek için
gerekli olan eğitim kurumlarının (irfan müesseseleri) şunlar olduğuna inanmaktadır:
1 - İbret Yeri (aynı zamanda Konferans Salonu)
2 - Müze
3 - Müzik Mektebi
4 - Elektrik, sinema ve fotoğraf sahasında açılacak kurslar.
5 - Spor kulübü: Avcılık, atıcılık, binicilik, uzun yürüyüş. (Binicilik ve atıcılığa başlama yaşı
12’dir).
6 - Okuma salonu.
7 - Okuma bilmeyenlere mektup yazma merkezi.
8 - Bir gazete.
9 - Sinema ve film kütüphanesi (ilim ve fenne dair).
Kâzım Karabekir, bunun yanı sıra halkı ve çocukları maddî ve manevî yönlerden tatmin
edecek faydalı ve zevkli meşgul edecek kalkınma bayramları tertip etme yoluna gitmiştir. Bu amaçla
Ağaç Bayramı, İdman Bayramı ile Kitap Bayramı ve Atış Bayramı organize etmiştir 20.
Karabekir, yukarıda maddeler halinde belirtilen ve bölge insanının kalkınması için gerekli olan
hususları birer birer tatbik sahasına koymuştur. Bunlardan “İbret Yeri” (İbret Yurdu) adını verdiği
19
20

“Kolordu Mekteplerinin Teftişi Hakkında Tamim”, Karabekir, Çocuk Davamız, I, s. 28-32.
Karabekir, Çocuk Davamız, I, s. 36-37.
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küçük tiyatronun açılışını 23 Ocak 1920 tarihinde parlak bir törenle Erzurumluların katılımı ile
gerçekleştirmiştir. Kâzım Karabekir, tiyatronun açılışına Erzurum’un tanınmış din âlimlerini de
çağırmıştır. Ancak halkın nazarında tiyatronun zararlı bir faaliyet olduğu yolundaki kanaatinden dolayı
çekinerek gelmişlerdir. Hatta bazı din adamları gelmemeyi tercih etmişlerdir. Ne var ki, sahnede
canlandırılan ve sahnelenen piyeslerin bitiminde halkın ileri gelenleri ve din adamları Karabekir’in
ellerine sarılarak teşekkürlerini bildirmiş ve herkesin görüp ibret alması gereken bir müessese açtığını
belirtmişlerdir 21. Karabekir Paşa, bu tiyatro binasına yer temin etmek için, Erzurum Millet Bahçesi
içindeki gazinoyu yeniden düzenleyerek uygun hale getirmiştir. Buradaki temsillerin yanı sıra, yetim
çocukların okuduğu şiirler ve marşlar da halk üzerinde çok etkili olmuştur. Erzurum halkı, bu
faaliyetleri büyük bir coşkuyla takip etmiştir. Başlangıçta Ermenilere karşı Türklerin hakkına korumak
ve mücadele ruhunu geliştirip canlı tutmak için başlayan bu faaliyetler, Karabekir’in gayretiyle kısa
zamanda gelişmiş ve yayılmıştır 22.
Bu arada Sanayi Mektebi çocuklarından bir bando bile teşkil eden Kâzım Karabekir Paşa, 9
Şubat 1920 tarihinde Musiki Mektebi’nin de açılışını gerçekleştirmiştir.
Kâzım Karabekir, bir süre sonra dördüncü bir okulun açılması işlemlerini de bitirme
aşamasına gelmiştir. Bu okul için Dördüncü Tümen’in Yirmi Dokuzuncu Alay’ının bulunduğu
Firdevsoğlu Kışlası’nı tahsis eden Karabekir, burada bulunan kolordunun tamirhanesinde yüze yakın
çocuğa çeşitli sanat işlerini öğretmeye başlamıştı. Yirmi Dokuzuncu Alay Mektebi, 4 Mart 1920
tarihinde açılarak faaliyete geçmiştir 23. Burada ustabaşılardan çeşitli meslekleri öğrenen öğrencilere
otomobil tamiri ve şoförlük eğitimi de veriliyordu. Daha sonraları kuyumculuk şubesi de açılan bu
okula ilk önceleri “Alay: 29 Mektebi” denilmiş ise de bir süre sonra bağımsız hale getirilerek
“Otomobil Mektebi”, bazen de “İş Ocağı” ismi verilmiştir 24. “İş Ocağı”nda demircilik, tesviyecilik,
dökümcülük, tornacılık, marangozluk ve motorculuk bölümleri bulunmaktaydı” 25.
Erzurum Çocuklar Ordusu’nun teşkilatı 1 Mayıs 1920 tarihinde Kâzım Karabekir tarafından
yapılmıştır. Bu ordunun savaş düzeni dört Gürbüz Alayı’ndan oluşmuştur. Bunların isimleri şöyle idi:
Askerî İdadî 26, Kolordu Sanayi Takımları, tesviyeci, demirci, kuyumcu, lehimci sanatlarını içeren
otomobil mektebi, Şimendifer Mektebi ve Ana Mektebi gürbüzlerinden oluşmakta ve toplam mevcudu
1.100 gürbüz olan Birinci Avcı Gürbüz Alayı. 180 mevcudu olan İkinci Sultanî Gökbayrak Gürbüz
Alayı. 150 mevcutlu Üçüncü Albayrak Gürbüz Alayı. Son olarak da 220 mevcudundaki Dördüncü
Yeşilbayrak Gürbüz Alayı’dır. Şehit çocuklarından oluşan Birinci Gürbüz Alayı’nın fahrî
21

Karabekir, Çocuk Davamız, I, s. 40-41.
Budak, “Kâzım Karabekir ve Yetim Çocuklar”, TK, XXXI/358, Şubat 1993, s. 74.
23
Karabekir, Çocuk Davamız, I, s. 42, 51-53.
24
Karabekir, Çocuk Davamız, Öğütlerim, s. 20; Köstüklü, “Kâzım Karabekir’in Açtığı Okullar”, BTTD, 5, 34-35.
25
Gülmez, a.g.e., 506.
26
Kâzım Karabekir’in bir başka eserinde bu okulun ismi “Leylî İptida-i Askerî” olarak verilmiştir. Bunun için bkz; Çocuklara Öğütlerim,
İstanbul 1995, s. 227.
22
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komutanlığını Kâzım Karabekir Paşa üstüne almıştır. Sultanî Alayı’nın fahrî komutanlığını Manastırlı
Albay Kâzım (Dirik), Albayrak Alayı’nın komutanlığını Binbaşı Mustafa (Ertuğ) 27 ve Yeşilbayrak
Alayı’nın komutanlığını da Binbaşı Fahri Beyler üstlenmişlerdir 28. Bu teşkilat yapısı XV. Kolordu’nun
bütün hâkim olduğunu bölgelere yayılacak ve sonuçta Çocuklar Ordusu’nun ana kumandası Kâzım
Karabekir Paşa’nın uhdesinde bulunacaktır.
Kâzım Karabekir Paşa, doğuda şehit ve kimsesiz çocuklara yönelik bu faaliyetleri yaparken
bazen de imkânı yetmediğinde İstanbul hükümetinden yardım istemiş ancak, bu konuda bir yardım
görmemiştir. Karabekir, şehit ve kimsesiz çocukların eğitimi için Rüşdiye ve Leylî Askerî İdadî
mekteplerinin ihtiyacı olan öğretmenler için 24 Ekim 1919 tarihinde Harbiye Nezareti’ne
başvurmuştur 29
Karabekir’in teşkil ettiği bu Çocuklar Ordusu Alaylarına Erzurum’un Kars Kapısı girişi
civarında bir talim meydanı seçilmiş, şekil ve fenni malzemeyi de içeren bir atış poligonu
oluşturulmuştur. Bu alayların talim ve terbiyeleri her hafta Cuma günleri toplu olarak hakikî top,
makineli tüfek ve tüfek üzerinde uygulamalı olarak, ayrıca sahte bomba ve süngü ile de taklit
yapılmaya başlanmıştır 30.
“Her alayın sancağı makamına birer Osmanlı bayrağı vardır. İlkokulların yeşil alayının ise
yeşil Osmanlı bayrağıdır. Alaylar tahta tüfeklerle donatılmıştır. Birinci Avcı Alayı’nın her türlü
teçhizatı mükemmeldir. Bombaları tahtadır. Bu alayın gürbüzleri yatılı kolordu mekteplerinde talim ve
tedris edildiklerinden kışın birey talimleri mükemmel bir hale getirilmiş ve mahir kızakçılar da
yetiştirilmiştir” 31.
Kâzım Karabekir Paşa’nın katkıları ile oluşturulan Çocuklar Ordusu’nda ayrıca manej,
bisiklet, futbol, her çeşit idman hareketi ve diğer millî oyunlar da öğretilmektedir. Yukarıda belirtilen
bu hususlar ışığında, 7 Mayıs 1920 Cuma günü Erzurum Çocuklar Ordusu talim meydanında bir beden
terbiyesi programı düzenlenmiştir 32.
Kâzım Karabekir yukarıda belirtilen okullar ve kurslar yanında başka kurslar da açmıştır. Bu
çerçevede sağlık durumuna da eğilen Karabekir, bu sahadaki eksikliği gidermek için bazı çarelere
başvurmuştur. Bu amaçla Erzurum ve çevresinde orta veya lise mezunu bazı işsiz gençlere yönelik
olarak sıhhiye, dişçi, veteriner, küçük memur mektebi açılmıştır. Ayrıca bunlarla birlikte bir de ebe
kursu açılmıştır. Ebeler için iki kurs düzenlenmiş ve sonuçta 100 kadın ebe yetiştirilmiştir. Küçük
27

Görgülü, a.g.e., 220. Binbaşı Mustafa (Ertuğ) Bey, aynı zamanda XV. Kolordu Kurmay Başkanı idi. Bkz; Görgülü, a.g.e., 217.
Görgülü, a.g.e., 220. Binbaşı Fahri Bey, aynı zamanda IX. Kafkas Tümeni Kurmay Başkanı idi. Bkz; Görgülü, a.g.e., 217.
29
Kâzım Karabekir Özel Arşivi.
30
Karabekir, Çocuk Davamız, I, s. 62-63. Ayrıca bkz; “Çocuk Ordusu”, Albayrak gazetesi, 7 Haziran 1336’dan nakleden Nuri Köstüklü,
“Kâzım Karabekir Paşa’nın Doğu Anadolu’daki Eğitim, Kültür ve Teşkilatlanma Faaliyetleri”, TY, XVII/122, 108.
31
Karabekir, Çocuk Davamız, I, s. 63. Bu program hakkında geniş bilgi için bkz; Karabekir, Çocuk Davamız, I, s. 63-64.
32
Bu program hakkında geniş bilgi için bkz; Karabekir, Çocuk Davamız, I, s. 63-64.
28
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sıhhiye memurlarından da iki sınıf mezun olmuş ve hemen göreve başlamışlardır. Doğu Zaferi’nden
sonra Karabekir, Sarıkamış’ta bütün gençler için sinema, fotoğraf ve elektrik kurslarını da
açtırmıştır 33.
Kâzım Karabekir, zaferden sonra Sarıkamış’ı “Çocuklar Kasabası” haline getirmeye karar
vermiştir. O’na göre Erzurum’da yapılan bu faaliyetlerden sonra askerî zaferin kazanılması ile de artık
çocuklara yönelik eğitim hareketlerinin bir yerde odaklanması gerekli idi. Bu maksatla kendisi
Sarıkamış şehrinin en uygun bur konumda olduğunu düşünüyordu. Bunda iki husus etkili olmuştur.
Birincisi Sarıkamış’ta bu işi için uygun binalar bol miktarda idi. İkincisi de bu kasaba büyük şehirden
uzakta bulunuyordu 34.
Karabekir Paşa, Gümrü Andlaşması’ndan sonra Erzurum’daki okullar Sarıkamış’a
naklettirilmiştir. Sarıkamış’ta tesis edilen bu okulların bazılarının isimleri de değişikliğe uğramıştır 35.
Bu dönemde Karabekir, okulların işleyişini daha sistemli bir hale getirmiş ve daha işlevsel bir şekil
kazandırmıştır.
Karabekir, 1922 sonlarında Doğu’dan ayrılırken bu çocuklara harcanmak üzere elde 26.625
Türk lirası bulunmakta idi. Başka amaçlarla kullanılmaması için kendisi bu parayı çocuklar namına
Trabzon Ziraat Bankası’na yatırmayı uygun görmüştür. Yirmi iki yaşına gelenler bu paradan
hisselerini almışlardır. Bu paradan geriye kalan kısmı Millî Savunma Bakanlığı tarafından
Harbiye’den çıkan subaylara kur’a ile dağıtmıştır 36.
24 Haziran 1921 tarihinde Kars’taki Askerî İdadî’nin de Sarıkamış’a alınmasıyla 37 “Çocuklar
Kasabası” bütün kadrosuyla tamamlanmış oldu. Bu tarihten sonra Karabekir Paşa, çocuklara yönelik
bütün çalışmalarını buraya yoğunlaştırdı. Karabekir yukarıda ifade edilen ve kendisinin kurmayı ve
yapmayı tasarladığı eğitim kurumlarının hepsini faaliyete geçirmiştir38.
Kâzım Karabekir, artık bundan sonra Ağaç bayramlarını, İdman bayramlarını çeşitli haftaları,
Kitap bayramlarını ve Atış bayramlarını Sarıkamış’ta eğitim gören çocuklarla birlikte kutlamaya
başlamıştır. Kendisi bu çeşit faaliyetlere çok önem veriyor ve çocuklara güzel alışkanlıklar
kazandırmaya büyük gayret gösteriyordu.

33

Kâzım Karabekir, Çocuk Davamız, Öğütlerim, s. 26-27.
Karabekir, Çocuk Davamız, I, s. 71.
35
Karabekir, Çocuk Davamız, I, s. 76. Sarıkamış’ta faaliyet gösteren “Sıhhiye Mektebi” hakkında geniş bilgi için bkz; Nuri Köstüklü,
“Kâzım Karabekir’in Açtığı Okullar-II”, BTTD, S. 6, Ağustos 1985, s. 36.
36
Bu husus için bkz; Kâzım Karabekir, Çocuk Davamız, Öğütlerim, s. 30-31.
37
Sarıkamış Askerî İdadisi hakkında geniş bilgi için bkz; Nuri Köstüklü, “Kâzım Karabekir’in Açtığı Okullar-II”, BTTD, S. 6, Ağustos
1985, s. 36-38.
38
Karabekir, Çocuk Davamız, I, s. 78-80. Karabekir’in Sarıkamış’ta Amerikalılardan gördüğü şekilde bizzat kendisinin çabasıyla 28 Kasım
1921 tarihinde açtığı “Sarıkamış Ana Mektebi” hakkında bilgi için bkz; Köstüklü, “Kâzım Karabekir’in Açtığı Okullar-II”, BTTD, 6, 38-41.
34
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Doğu Cephesi Komutanı, bu dönemde vaktinin çoğunu çocukların eğitim faaliyetine
ayırıyordu. 1922 yılı içinde de çocuklara yönelik olarak onların el becerilerini geliştirmek ve güzel
alışkanlıklar kazandırmak için çeşitli faaliyetler içinde yer almıştır. Bu maksatla kendisi çocukların
eğitiminde çok önemli yer işgal eden şu etkinlikleri organize etmiştir: Kağıt işleri masası; İğne-iplik
masası; Terbiye-i fikriye masası; Çamur, kum ve boya masası; Ağaç ve Mukavva masası; Temizlik
masası ve Güzel yaşayış masası 39.
Çocuklar Ordusu, 1 Ağustos 1922 tarihinde bölgede 17 alay halinde aşağıdaki şekilde
örgütlenmiş bulunuyordu:
1.,2.,3.

Alaylar

Çocuklardan

4.,5.

Alaylar

Erzurum Okulları

6.,7.,8.

Alaylar

Trabzon Okulları

9.

Alay

Kars Okulları

10.

Alay

Kağızman Okulu

11.

Alay

Bayezit Okulu

12.

Alay

Iğdır Okulu

13.

Alay

Ardahan Okulu

14.

Alay

Artvin Okulu

15.

Alay

Rize Okulu

16.

Alay

Sürmene Okulu

17.

Alay

Erzincan Okulu

Bu alayların komutanlıkları bulundukların yerlerdeki askerî birliklerin, şayet yoksa askerlik
dairelerinin komutanları tarafından yürütülüyordu40.
Karabekir’in gayretiyle kurulan bu 17 çocuk alayı ile çocuklara beden eğitimi, nişancılık ve
atıcılık dersleri verilirken, diğer taraftan da çocuklara birlik beraberlik yani, takım ruhu
aşılanmaktaydı. Bu dönemde aynı zamanda “Şefkat Bacısı” adı altında da Hilâl-i Ahmer’e yardım
teşkilatı da kurulmuştur 41.
Kâzım Karabekir, 22 Ocak 1922 tarihinde bütün cephe şubelerine yayımlanan genelgesinde,
silah atış talimlerinin kolordu bölgesindeki bütün Çocuklar Ordusu’na yaptırılmasını emretmiştir.
Yukarıdaki listeden de anlaşılacağı üzere bu teşkilat sadece Erzurum ile sınırlı değildi. Çevredeki
birçok il ve kazalarda da oluşturulmuştu. Bunun bir örneğini Erzincan’da görmek mümkündür.
Çocuklar Ordusu’nun 17. Alay Komutanı olan Erzincan Mıntıka Komutanı, kendi bölgesindeki

39

Karabekir, Çocuk Davamız, I, s. 83-84.
Karabekir, Çocuk Davamız, I, s. 87.
41
Gülmez, a.g.e., 507.
40
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Çocuklar Ordusu mensuplarına silah atış talimleri yaptırmaktadır. Kâzım Karabekir de faaliyetlerinden
dolayı bu komutana memnuniyetini ifade etmiştir 42.
Doğu Cephesi’nde Kâzım Karabekir Paşa’nın himayesinde hayatları koruma altına alınan
çocukların sayısı altı bin civarındadır. Ancak bu çocukların sadece dört bini iyi bir eğitim almış ve bir
sanatı öğrenerek yakınlarının yanında çalışmaya başlamıştır. Karabekir’in bölgede açtırdığı okullarda
1922 ve 1923 yıllarındaki öğrenci sayısı şu şekilde idi:
Okulun adı:

1922 yılındaki sayısı

1923 yılındaki sayısı

2 İlk

131

175

3 İdadî

581

664

4 Elektrik

9

10

5 Sıhhiye

24

21

6 Dişçi

5

-

7 Matbaa

20

10

8 Ziraat

130

Sanayiye verilmiştir.

9 Tayyare

7

6

10 Baytariye

24

20

11 Muzıka

25

İdadî’ye verilmiştir.

12 İş Ocağı

46

170

13 Sanayi

275

500

14 Şimendifer

54

8

Toplam

1331

1584 43

1 Ana Okulu

İdadi (lise), sağlık, anayurdu okulları ile dişçi, matbaa ve elektrik şubeleri Sarıkamış’ta
açılmıştır. Tren Okulu Kars’ta; Sanayi, Veteriner ve İş Ocağı okulları Erzurum’da ve Ziraat Okulu da
Erzurum’un Ilıca nahiyesinde kurulmuştu44.
Kâzım Karabekir, bu faaliyetlerinin yanı sıra 12 Kasım 1921’de Çocukları Himaye
Cemiyeti’nin kuruluş çalışmalarını tamamlamış 45 ve aynı zamanda bugünü Kitap Bayramı yaparak her
tarafta şenlikler yapılması için kararlar almıştır. Bugün, Cemiyet üyelerinin rozetler takarak çeşitli
gösterilerle kutlama merasimi yapılmıştır. Ayrıca bugünden bir hafta öncesinin de Çocuklar Haftası
42

Nuri Köstüklü, “Kâzım Karabekir Paşa’nın Doğu Anadolu’daki Eğitim, Kültür ve Teşkilatlanma Faaliyetleri”, TY, XVII/122, Ekim 1997,
s. 109.
43
Karabekir, Çocuk Davamız, I, s. 90-91. Bu tabloda tesbit ettiğimiz karışıklığı Karabekir’in bu konudaki diğer bir eserini de (Çocuk
Davamız, Öğütlerim, İstanbul 1990, s. 38) incelememize rağmen tam olarak açıklığa kavuşturamadık. Çünkü, her iki eserde listede yer alan
14 okula mukabil karşılarındaki rakamlar 13 sıradan oluşmaktadır. Bu sıralama her iki eserde de değişik verilmiştir. Bu eserin aslını inceleme
imkânımız olmadığı için Karabekir’in diğer eserindeki bilgiler doğru kabul edilerek verilmiştir. Ayrıca her iki eserde de 1922 yılındaki
öğrencilerin sayıları yanlışlıkla (1326) olarak verilmiştir.
44
Gülmez, a.g.e., 506.
45
Nuri Köstüklü, “Kâzım Karabekir Paşa’nın ‘Dil’ Konusundaki Görüşleri”, TY, C. 8, Eylül 1987, s. 44; Kocatürk, Kronoloji, 298.
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olması kararlaştırılmıştır. Bu hafta içinde cemiyetin üyelerine ve dışarıdan isteyenler tarafından
çocuklara kitap hediye edilecektir. Çocukları Koruma Cemiyeti’nin nizamnamesi, 29 Aralık 1921 ve 5
Ocak 1922 tarihlerinde Varlık gazetesinde yayınlanmıştır. Kâzım Karabekir, Sarıkamış’ta kurduğu bu
teşkilatı ve bu teklifi Ankara’ya da bildirmiştir. Ankara’da Himaye-i Etfal Cemiyeti’nin46 kurulduğunu
öğrenen Karabekir, Sarıkamış’taki cemiyetin ismini “Şark Çocuklarını Himaye Cemiyeti” şeklinde
değiştirmiştir 47. Bu cemiyetin içine vilayetten, belediye ve halktan da temsilciler alınmış ve başkanlığı
Kâzım Karabekir Paşa bizzat kendisi üstlenmiştir 48.
Kâzım Karabekir, ayrıca bu dönemde, okullar için sinema makinesi ve ilmî, sınaî, coğrafî
filmler getirtmiştir. Sarıkamış’ta elektrikle aydınlatma yaptırmış ve cephe fotoğrafhanesi kurmuştur.
Ayrıca halktan isteyenlere de parasız sinema, elektrik, doğu dilleri ve fotoğraf kursları düzenlemiştir.
Kadınlara yönelik olarak da çocuk ve kadın sağlığı, doğum hakkında çeşitli konferanslar düzenlemiş
ve ebelik kursu açtırmıştır. Bunun yanı sıra Sarıkamış’ta bir Doğum Yurdu açmıştır 49.
Karabekir’in Açtığı Okullarda Eğitim Gören Öğrencilerin Takdir Edilmeleri
Kâzım Karabekir Paşa, doğuda yetiştirdiği bir kısım çocukları 1922 yılı sonunda beraberinde
Ankara’ya götürdüğünde, çocukların sergiledikleri gösteriler ve tavırlardan dolayı başta Mustafa
Kemal Paşa olmak üzere birçok kişiden takdir almıştır. Karabekir’in yetiştirdiği bu çocuklar hakkında
Halide Edib Adıvar, Ankara’da şahit olduğu şu gözlemini anlatmaktadır:
“Kâzım Karabekir Paşa, ana babaları Erzurum ve Erzincan bölgelerinde öldürülen 2.000 kadar
yetim Türk çocuğunu evlat edinmişti. Bunlar, dörtle on dört arasında çocuklardı. Üzerlerinde asker
elbisesi olmasına ve Paşa’nın seçtiği subayların gözetimi altında olmalarına karşın, asker terbiyesi
görmüyorlardı. Kâzım Karabekir Paşa, çocuklarda, çok acıklı günlerinin anılarını silmek için ne
gerekirse yapmaktaydı. Onların eğitiminde en büyük rolü müzik oynuyordu. (...) Bununla birlikte,
çocukların kişiliklerinin serbestçe gelişmesini önlemeyecek bir disiplin kurmuştu. Kötü hareketi
görülen çocuğu karşısına alıp onunla tek başına konuşurdu. ‘Paşa Baba’nın bir kenara çekip öğüt
verdiği çocuğun bir daha kötü bir şey yaptığı olmazdı.
“Kâzım Karabekir Paşa’nın, çocukları yönetme yeteneği sanıyorum, anadan doğma bir
yetenektir. (...) Kâzım Paşa’nın şefkat hareketlerinin ardında bir ‘fikir’ yaşamaktaydı. Kâzım Paşa’ya
46

Şehitlerin ve savaşta zarar görenlerin çocuklarını korumak amacıyla Himaye-i Etfal Cemiyeti (Çocuk Esirgeme Kurumu/Derneği), 30
Haziran 1921 tarihinde Ankara’da kurulmuştur. Cemiyet hakkında geniş bilgi için bkz; Hasan Akbayrak, “Himaye-i Etfal Cemiyeti”, Tarih
ve Toplum, S. 52, Nisan 1988, s. 31-33.
47
Karabekir, İH, 985.
48
Budak, “Kâzım Karabekir ve Yetim Çocuklar”, TK, XXXI/358, Şubat 1993, s. 75. Kâzım Karabekir, 1922 sonlarında Ankara’ya geldiği
zaman, Kitap Bayramı ve Çocuklar Haftası tekliflerini ilgili mercilere iletmiş ancak, o dönem bu teklifleri itibar görmemiştir (İH, 985n).
Ancak, Cumhuriyetin ilerleyen yıllarında bu konuda bir faaliyetin olduğunu ve Karabekir’in isteğinin gerçekleştiğini görüyoruz. 23 Nisan
1929 tarihinde, 23 Nisan günü ilk defa “Çocuk Bayramı” olarak kutlanmıştır. Himaye-i Etfal Cemiyeti’nin teşkilatına yaptığı tamimde 23-29
Nisan arasını kapsayan haftanın “Çocuk Haftası” olarak kutlanması kabul edilmiş ve 23 Nisan 1929’dan itibaren her sene bu hafta “Çocuk
Haftası”, haftanın ilk günü ise “Çocuk Bayramı” olarak kutlanmaya başlanmıştır. Bkz; Kocatürk, Kronoloji, 489.
49
Karabekir, İH, 983-992.
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göre, Türk milleti değerli niteliklerinden bazılarını kaybetmişti. Sağlıklı ve dayanıklı bir millet olması
için yeni nitelikler, üstünlükler kazanması gerekti. Çocuklara sağlık bilgisini, bir din bilgisi
kesinliğiyle öğretmişti. (...) Çocuklardan birkaçıyla konuştuktan sonra, onlar üzerinde ne derece
gayretle çalışıldığını anladım. Çocuklardan biri bana dedi ki: ‘Bizim köylülere mikrobun ne kadar
tehlikeli bir şey olduğunu anlattım. Mikropların cin, peri gibi bir şey olduğunu ve bunlardan korunmak
için tek çarenin temizlik olduğunu söyledim. Her sene eski püskü ne varsa hepsini yakıyor, evleri
badanalıyoruz. Yemeklerden önce, Müslüman âdeti üzere ellerimizi yıkıyoruz’.
“ (...) Çocuklarda en çok göze çarpan şey dürüstlük, doğru sözlülüktü. Bu özellikleri öğütlerle
değil, içinde yaşadıkları çevreden, havadan almaktaydılar. Buna karşı, onlarda kadınlara karşı ‘kayıtsız
şartsız’ bir sevgi duygusu uyandırılıyordu. Her kadında bir çeşit kutsallık bulunduğu düşüncesi
aşılanıyordu. Bu, üzerinde en çok durulan özelliklerinden biriydi. Amaç, Anadolu erkeklerinde kadına
karşı saygı ve sevgi duygusunu uyandırmak, bu duyguyu kuvvetlendirmekti. Anadolu kadınlarının
genel hayatta oynadıkları rolün ne kadar hayatî olduğunu ve ne kadar büyük angaryalara koşulduğunu
biliyorlardı. Bunu anlamak için, onları bir kadınla konuşurken veya herhangi bir iş yaparken görmek
elverir.(...) Bir gün Kâzım Paşa ile çay içerken, bu çocukların bir kısmıyla konuştum. On üç
yaşlarında, kara gözlü bir oğlan Kâzım Paşa’nın yanında nasıl yaşadıklarından, neler yaptıklarından
söz ediyordu. (...) Kendisini Kâzım Karabekir Paşa bulup kurtarmış. Küçük yaştan beri iyi ellerde
büyümüş bir aile çocuğu izlenimini veriyordu. Şimdi, bunca serbestlik ve sevgi havası içinde yaşayan
bu çocuğun, asık suratlı bir okul hayatına alışmasının zorluğunu düşündüm.
“O gün Kâzım Paşa’dan ayrıldığım vakit, düşüncelerinin birçok kuşakları yetiştirip besleyecek
güçte bir insan olduğunu anladım. Çünkü O bana, Türkiye’deki büyük olayların meydana çıkardığı
müstesna simalardan biri gibi göründü” 50.
Kâzım Karabekir Paşa’nın doğuda yetiştirdiği bu çocuklardan ve açtırdığı mekteplerden
Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında basında hep övgü ile bahsedilmiştir. Celal Nuri de bir yazısında
Karabekir’in bu faaliyetler için şu ifadeleri kullanmaktadır:
“.... Aynı muhit dahilinde biz, acaba, sanayi ve ziraat mekteplerini böyle idare edemez miyiz?
Kâzım Karabekir Paşa buna yakın muvaffakiyata, havali-i şarkiyede nâil olmuştur. İşte size bir misal,
bir nümûne....” 51.
Kâzım Karabekir Paşa’nın Eğitim Faaliyetlerinin Bölgenin ve Ülkenin Eğitimine Katkısı
Kâzım Karabekir’in Doğu Cephesi’nde açmış olduğu okullarda öğrenim gören, açılmış olan
kurlara katılanlar bölgenin ve ülkenin kalkınmasına önemli derecede katkı sunmuştur. Çünkü bu
50

Halide Edip Adıvar, Türkün Ateşle İmtihanı, s. 255-257.
Celal Nuri (İleri), “Milletin Tecdidi”, İleri, 29 Teşrin-i sâni 1338/1922’den aktaran Kaplan-Enginün-Kerman-Birinci-Uçman, Atatürk
Devri Fikir Hayatı, I, Ankara 1981, s. 56.
51
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okullardan, kurslardan binlerce çocuk istifade etmiştir. Dönemin ekonomik ve eğitim şartları göz
önüne alındığında Karabekir’in okullarında öğrenim görenlerin birçok imkâna sahip olduğu ortaya
çıkacaktır. Zaten bu çocukların almış olduğu eğitim gören ve duyan aydınlar da takdirkâr
düşüncelerini dile getirmekten geri kalmamıştır. Halide Edip ve Celal Nuri’de olduğu gibi.
Yukarıda ifade edildiği gibi, Karabekir’in açtırdığı Sanayi Okulu’ndan yurt dışına bile öğrenci
gönderilmiştir. Bu okuldan 40 kadar öğrencinin Bakû’de deri imalathanesinde çalışarak yetişmeleri ve
staj yapmaları için bazı teşebbüslerde bulunulmuş, yaygın görüşe göre de gönderilmiştir. Karabekir’in
Azerbaycan’a gönderdiği bu öğrenciler dolayısıyla olsa gerek, okulların faaliyetleri Azerbaycan’da ve
Sovyet Rusya’sında da yakından takip edilmiştir. Karabekir’in açtırmış olduğu okulların yararı
görüldüğünden olsa gerek, 1920 sonlarında Ankara’ya Sovyet Rusya'nın elçisi olarak gitmekte olan
Medivani, Gümrü’de bulunan Kâzım Karabekir’e, Rusya Müttefik Cumhuriyetleri namına
Erzurum’daki askerî mektepleri ve Sanayi Gürbüzleri müessesesi için 50.000 altın ruble (5.000 Rus
altını) vermiştir. Ayrıca Azerbaycan İçtimaî Şura Cumhuriyeti temsilcisi de 500 adet Yüzlük Osmanlı
Altını yardımı yapmıştır.
Kâzım Karabekir’in açmış olduğu kurlarda ve okullarda eğitim-öğretim gören çocuklar, hem
hayatta onlara gerekecek olan bir meslek hakkında bilgi sahibi oluyor, hem diğer dersler hakkında
temel bilgilere sahip oluyordu. Diğer taraftan bu çocuklar sağlık, temizlik konularında olduğu gibi
manevi olarak da iyi bir eğitime tâbi tutuluyorlardı. Bu okullarda yetişen çocuklardan birçoğu farklı
mesleklerde önemli görevlere de gelmiştir. M. Fahrettin Kırzıoğlu, bu okullarda yetişen çocuklarla
ilgili olarak şu huşuları ifade etmiştir:
“Kız çocukları: Köyden hali, vakti yerindeki kimselere, Kolorduda kayıtla olmak ve Köy
Muhtarlığı Defteri’ne de yazılmak suretiyle; veya çocuksuzlara, Türk geleneğine göre “Evlatlık”
olarak kabul ettirip, yeni ana ve babasının “iç-gömleği’nden geçirilmek” suretiyle; Muhtar, İmam ve
köyün ileri gelenleri eliyle teslim edilirdi. Bunlara, yılda iki defa, Kolordu adına kontrole gelenler,
durumlarını, bir “köy Muhtarlığı Mazbatası” ile üstlerine bildirirdi. Böylece Doğu’dan toplanan
2.000’den çok kız çocuğu, “Evlatlık” verilmiş, 1.000 kadarı da 1926’ya kadar: Kars, Erzurum ve
Erzincan Kız İlkokulu ve Ortaokulu’nda yatılı okutulmuştur. Bunlardan yetişkinler evlenince, çeyiz
giderleri de toplanan yardımlardan sağlanmıştır. Çok düzgün İstanbul ağzı ile konuşan Yatılı Kız
Okullarında okuyanlar, evlenince çocuklarını, “Öğüdlerim”, ve “Şarkılı İbret” kitaplarındaki milli
ruhla terbiyeye de çok özen göstermişlerdir. Bunlardan tanık olduğumuz birkaç “Nine” olmuş” Kâzım
Paşa Öksüzü Kızlar”ı, hayatları boyunca Paşa’nın ruhuna Hatimler okutup, Mevlid törenleri
yapmışlardır.
“Erkek çocuklar: Bunlar toplanırken akrabası, komşuları ve tanıyanlar, yoksa arkadaşlarının
tanıklığı ve sünnetli oluşlarına göre seçilmişlerdir. 30 Ekim 1920’de Kars kurtulunca, Dereiçi-
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Kaleensesi

kesimindeki

Ruslar’dan

kalma

büyük

askeri

binalarda

yerleşen

“Amerikan

Yetimhânesi’nden: Kars Müftüsü, İmamlar, ileri gelenler (bu arada Molla lakaplı rahmetli Babam
Mehmet Derviş Efendi), Kolordumuzdan verilen bir heyetle gidip, Müslüman çocuklarından yüz
kadarını seçip kurtarmışlardır. Türk erkek yetim ve öksüzlerinin 1922 sonlarında, 4.000 olduğu
biliniyor. Haziran 1926 İzmir Suikasti’ni müteakip, bilhassa askeri okullardan bu çocuklar
ayıklanırken “yanlışlıkla Türk olmayanlar”dan da toplanmıştır iftirası, bir uydurmadan ibarettir. O
yetimlerden Reşit PASİN ve Eleşgirtli Zeki İLTER Paşalar gibi Orgeneraller, Arhavili Ord.Prof.Dr.
Bekir Sıtkı BAYKAL gibi Tarih ve Selimli Kâzım ARAS gibi Tıp Profesörleri, Kağızman-Paslılı Ali
TOPÇU gibi Almanya’da Ormancılık Doktorası yapmış uzamanlar, Revan göçmeni Abbas ÇETİN
gibi Hukukçu ve Kars Milletvekilleri yetişmiştir” 52.
Prof.Dr. Fahri Fındıkoğlu’nun dediği gibi; “Kurtuluş Savaşı’nın ilk günlerinde yeni
kurtarılmış ve kurtuluşunda kendisinin büyük payı bulunan, perişan şark şehirlerinde nev’i şahsına
mahsus bir terbiye ve öğretim cihazı kuran bu gerçekten vatanperver adama Türk Maarif Tarihi’nde
ayrı bir yer ayırmak zarureti vardır” 53.
Kâzım Karabekir Paşa, 1920 yılında Erzurum’da bastırdığı “Öğüdlerim” adlı eserin baş
tarafında eseri niçin yazdığını belirtirken şu ifadelerle sözünü tamamlamıştır:
“Okumak, okutmak, sonra da yapmak ve yaptırmak hayat-ı milleti yükseltecektir. Eğer bu
esasta ninniler, masallar, türküler, şarkılar hatta dualar, hutbeler birer kitap halinde (ve üstün esreli)
tab’ ve neşrolunursa, umum Türklük ve İslâmlık hakiki bir tekâmül yolunu tutmuş olacaktır. Fakat
ifadeler pek açık olmalıdır. Anadolu’nun bir türlü anlayamadığı kitaplar gibi İstanbul afakında kalırsa
emeklere pek yazık.
“Şarkî Anadolu Gürbüzlerine,
“Sevgili Evlatlarım,
“Biz bu yoksullukta sizi var etmeye çalışıyoruz. Siz de yetişip varlıklar içinde milleti mes’ut
edecek ve memleketi şenlendireceksiniz. Temiz ve sevimli bir hayat için esas olan bu öğütleri size
rehber olsun diye yazdım. Zavallı milletimiz pek cahil ve tabii pek de hastadır. Onu sizin tatlı
dilleriniz yükseltecek ve iyi edecektir. Haydi bakalım evvela size hayat veren Erzurum’dan işe
başlayalım. Cenab-ı Hak yardımcımızdır” 54.
SONUÇ

52
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54

M. Fahrettin Kırzıoğlu, Kâzım Karabekir, Ankara 1991, s. 157-158.
Nuri Köstüklü, Kâzım Karabekir ve Eğitim,Savaş ve Ermeni Terörünün Geride Bıraktığı Bir Dramın Hikayesi, Konya 2007, s. 2.

Kâzım Karabekir, Çocuk Davamız, Öğütlerim, (Haz: Kâzım Karabekir’in Kızları), İstanbul 1990, s. 334-335.
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Doğu Cephesi’nde Kâzım Karabekir Paşa’nın himayesinde hayatları koruma altına alınan
çocukların sayısı altı bin civarındadır. Ancak bu çocukların sadece dört bini iyi bir eğitim almış ve bir
sanatı öğrenerek yakınlarının yanında çalışmaya başlamıştır.
Kâzım Karabekir Paşa’nın Doğu Cephesi’nde sahip çıktığı binlerce çocuk çeşitli alanlarda
birçok beceriye sahip olmuş ve bu öğrendiklerini sonraki hayatlarında yansıtmıştır. Bu çocukların
arasından –yukarıda belirtildiği üzere- ileriki yıllarda üst düzey askeri ve idari görevlerde bulunan
kişiler de çıkmıştır. Karabekir’in Doğu Cephesi’nde görev yaparken gerçekleştirdiği eğitim-kültür
faaliyetleri, yetiştirdiği çocuklar vasıtasıyla bölgenin kalkınmasına da etkide bulunmuştur. Ayrıca
halkın bilinçlenmesine ve gençlerin bir meslek sahibi olmasına da büyük katkı sağlamıştır.
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SAKINCALI DÜŞÜNCELER FİLMİNDE BİR LİDER ÖĞRETMEN TEMSİLİ
A LEADER TEACHER MODEL IN THE FILM “DANGEROUS MINDS”
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ÖZET
Sinema var olan gerçekliği en doğru ve en açık şekilde temsil eden sanat dalıdır. Filmler temsili öğeler
yoluyla belli bir durumun biçimini oluşturmak üzere tasarlanmış ve birleştirilmiş öğeler yoluyla bir tez ileri
sunarlar ve belli bir bakış açısı telkin ederler. İnsanı anlatan bir sanat dalı olarak sinema, renklerden ışığa, sesten
kurguya, kamera hareketlerinden objektif açısına kadar tüm araçlarla ve simge olarak imajları kullanarak bir dil
kurar. Görülenle Özellikle yüksek propaganda gücü sayesinde sinema filmleri öğretmenlerin gerek toplum
içinde gerekse eğitim camiasında kabul görmesinde, beğeni toplamasında, anlaşılmasında empati ve özdeşleşim
kurulmasında önemli bir yere sahiptir. Bu bağlamda bu çalışmada genel evrensel öğretmen modelinin sinemada
nasıl temsil edildiğini göstermek adına 1997 Amerikan yapımı “Dangerous Minds“ filmi Rolen Bartshes‘ın
göstergebilimsel çözümleme yöntemi kullanılarak incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sinema, öğretmen temsili, göstergebilim, film

ABSTRACT
Cinema is art that represents the most accurate and clearest possible reality. The films are designed to
form a certain state of affairs through their representations and offer a thesis by way of assembled items and
suggest a certain point of view. He sets up a language as cinema, color, light, choreography, camera movements,
objective as all means and icons as an artistic film about people. In particular, thanks to the high level of
propaganda, movies have an important place in the empathy and identification of teachers in the society, in the
acceptance of the education community, in appreciation, in understanding. To illustrate how the general
universal teacher model is represented in the cinema in this study, the 1997 American-made "Danggerous
Minds" film was examined using the indicatorbilarial analysis method.
Key WordS: cinema, teacher representation, indicator science, film
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GİRİŞ
Sinemada her bir sahne bir gösterge içermektedir. Göstergeler, gördüğümüz ve görünenin
ardındaki gerçeği anlamak ve yorumlamak için kullanılan bir anlamlandırma biçimidir. Okullar,
kuramsal bilgiyi öğreten, uygulamayı yaptıran ve öğrenmeyi öğreten kurumlardır. Öğretmenler de bu
amaca uygun davranan ve öğrencileri yetiştiren kurumsal kişilerdir. Bilgi toplumunda bilgiyi anlayan,
yorumlayan, kullanan ve yenilerini üreten; hedefler geliştirebilen ve geliştirdiği hedeflere ulaşan;
problem çözebilen bireyler yetiştirmek birincil amaçlardır. Bu amaçları gerçekleştirecek olan
öğretmenlerin de bir lider olarak öğrenciyi merkeze alma, öğrenciye hedefler verme ve bu hedeflere
gidecek yolları tanımlama, kapalı bulunan kapıları açacak anahtarları verme çabası içinde olmaları
gerekir çünkü öğretmen sınıf içi süreçlerin temel belirleyicisidir.
Yapısalcılık Batı dünyasınd Structuralism olarak bilinir Yapısalcı Yaklaşımın savunucuları
Wilhelm Wundt ve öğrencisi Titchener’dır. 20. yüzyılın ikinci yarısında dil, kültür, matematik
felsefesi ve toplumun analizinde en fazla kullanılan yaklaşım olmuştur. Yapısalcılara göre zihin; algı,
duygu, düşünce, irade gibi çeşitli öğelerden oluşmuştur. Göstergebilimcilerin çoğu, önceleri
"Yapısalcılık" adı verilen bir yaklaşımı benimsemişlerdi (Akerson, 2005: 80).
Yapısalcılık, dilbilim kaynaklı bir kuram olarak ortaya çıkmıştır: dili kendisi içinde ve kendisi
için ele alan bu kuramsal yaklaşıma göre, dil yapılandırılmış bir bütündür; bu bütünü tanımlayacak
olan da değişik düzeylerdeki öğeler (sesbirimler, anlam birimler, tümceler) arasındaki bağıntılardır.
Ferdinand de Saussure'ün çalışmaları genellikle bir başlangıç noktası olarak kabul edilir. Yapısalcılığı
birçok çeşitlemesi olan genel bir yaklaşım olarak görmek en doğrusudur. Yapısalcılık temelde büyük
yapılar, sistemler ve oluşumlarla ilgilidir. Yapısalcı hareket çerçevesinde insan davranışları ve olgular
bu büyük sistem ve yapılar aracığıyla incelenmeye ve açıklanmaya çalışılmıştır. Yapısalcılığın en
etkili olduğu alanlar dilbilim, göstergebilim ve antropoloji olmuştur.
Yapısalcılık bir kültürde anlamı ortaya çıkaran alt birimler arasındaki ilişkileri inceler.
Yapısalcılık teorisine göre bir kültürdeki anlam, önem sistemleri olarak çalışan çeşitli pratikler, olgular
ve aktivitelerle tekrar ve tekrar üretilir. Bir yapısalcı, bir kültürde üretilen ve tekrar üretilen anlamın
derin yapılarını keşfedebilmek için yemek hazırlanması ve sunulması ritüelleri, dini ayinler, oyunlar,
edebi ve edebi olmayan yazılar ve diğer eğlence formları gibi çok geniş bir aktivite çeşidini barındırır.
SİNEMA VE GÖSTERGEBİLİM
Dilimizde özellikle dilbilim (Fransızca linguistique) sözcüğü örnek alınarak üretilmiş olan
göstergebilim (Fransızca semiotique ya da semiologie) teriminin kökleri Eski Yunanca’daki ‘semeion’
sözcüğüne dayanmaktadır. İlk bakışta ‘göstergeleri inceleyen bilim dalı’ ya da ‘göstergelerin bilimsel
incelemesi’ olarak tanımlansa da günümüzde göstergebilim ‘gösterge’ ve ‘bilim’ sözcüklerinin
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anlamsal içeriğinden daha farklı ve büyük bir boyut kazanmıştır. Göstergebilim konu olarak, yaşamsal
faaliyetler süreci içerisinde ortaya çıkan, doğal dil de dâhil her türlü iletişim etkinliklerinde yer alan
gösterge dizgelerini ele alır. Bu tanımdan yola çıkarak gösterge için, insanların bir topluluk yasamı
içinde birbirleriyle anlaşmak amacıyla yarattıkları ve kullandıkları doğal tüm iletişim yollarıdır
diyebiliriz. Örneklerle açıklarsak; diller (örneğin Türkçe, Fransızca, İngilizce vb.), çeşitli jestler (elkol-bas hareketleri), sağır dilsiz alfabesi, trafik işaretleri, bazı meslek gruplarında kullanılan flamalar
(örneğin denizcilerin flamaları), reklam afişleri, moda, mimarlık düzenlemeleri, yazın, resim, müzik,
vb.. Bunların hepsi birer dizgedir. Değişik araçların kullanılmasıyla (ses, yazı, görüntü, hareket vb.)
tüm bu dizgeler belli bir anlam bütünü oluştururlar. Bu anlamlı bütünlerin toplamı da gösterge diye
adlandırılır (Rıfat, 1992: 12). Göstergeler, kendilerinden başka bir şeye gönderme yapan eylemler
yâda yapılar bütünüdür. Kodlar ise, içinde göstergelerin düzenlendiği ve göstergelerin birbirleri ile
nasıl ilişkilendirileceğini belirleyen sistemler olduğunu söyleyebiliriz. Fiske bu gösterge ve kodların
başkalarına aktarıldığını ya da başkalarını için hazır hale getirildiğini öne sürer. Fiske’ye göre tümü
yani göstergeleri kodları iletişimi aktarma yâda alma bir toplumsal ilişkiler bütünüdür.
Sinema, bütün sanat dalları içinde anlam üretme bakımından en güçlü araçtır çünkü öykü
üretme sürecinde tüm sanat dallarını da içine alarak, anlamlandırma ve yorumlama olanağı sağlayan
zengin bir içeriğe sahiptir. Sinema araştırmaları, 1950’li yıllardan 60’lı yıllara kadar dil olarak
geliştirilememiştir. Göstergebilimciler, yazılı ve sözlü dil anlayışını yeniden tanımlayarak, sinemanın
bir dil olarak geliştirilmesini önermişlerdir (Monaco, 2005:154). Göstergeler insanlık tarihinden
itibaren, belli kültürler için farklı anlamlandırma ve algılama biçimleriyle, insanların kendi yaşadıkları
toplum içinde, yaşamlarını kolaylaştıran ve diğer insanlarla iletişim kurmalarını sağlayan araçlardır.
Gösterge, toplum içindeki bilgi değiş tokuş sürecinde nesnelerin, fenomenlerin ve kavramların fiziksel
anlatımıdır (Lotman, 2012:13). Göstergebilim konu olarak, yaşamsal faaliyetler süreci içerisinde
ortaya çıkan, doğal dilde dahil, her türlü iletişim etkinliklerinde yer alan gösterge dizgelerini ele alır.
Göstergebilim, diller, düzgüler, belirtgeler gibi gösterge dizgelerini inceleyen bir bilimdir (Guiraund,
1994: 17).
Peirce, göstergebilimi mantığa dayalı bir bilim dalı olarak görür ve "gösterge herhangi bir
kimse için, herhangi bir ölçüde ve herhangi bir amaçla herhangi bir şeyin yerini tutan herhangi bir
şeydir… Göstergenin yerini tuttuğu şey göstergenin nesnesidir” (Rıfat, 1982: 36) demektedir.
Dilbilimin kurucusu olan F. De Saussure'a göre göstergebilim, “göstergelerin toplum içindeki
yaşamını inceleyecek bir bilim’dir. Dil kavramları, göstergelerden sadece birisi olduğu için onları
inceleyen dilbilim, tüm göstergeleri incelemek kadar kendini geniş tutan göstergebilimin dalı olabilir.”
(Rıfat, 1982: 76). Ünlü düşünür Pierce gösterge türlerini sınıflandırırken, mantık ve retorik için gerekli
göstergebilimsel tabanı oluşturmuştur. O’na göre, “göstergeler, görüntüsel gösterge (icon), belirti
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(index) ve simge (symbol) olarak bölünür. Bir gösterge ya görüntüsel gösterge, ya belirti ya da
simgedir” (Wollen, 2008: 109).
Pierce göre; bir görüntüsel gösterge nesnesini, nesnesine olan benzerliği ile temsil eden bir
göstergedir; gösteren ili gösterilen arasındaki ilişki rastlantısal değildir, bir benzerlik ya da gibilik
ürünüdür. Örneğin bir insanın portresi o insanın kendisine bu yüzden benzer. Sinemada anlamın
iletilmesini düzenleyen göstergeler, Barthes’in de belirtmiş olduğu gibi düz anlam ve yan anlam olarak
ikiye ayrılır. Düz anlamda, filmde ne gösterilirse onu anlamak yani ardında baka bir anlam aramadan
direk olarak algıladığımızdır. Yan anlamda ise, film öykü sürecinde düz anlam olarak izlediğimiz
görüntü dizelerini de göz önünde tutarak, bir anlam üretme çabasına gireriz. Sinemada yansıtılan, düz
anlam olarak gerçeği algılarken, aynı zamanda gerçeğin ardında gizlenen görünmez gerçeği de, yani
yan anlam bakımından neyi ifade ettiğini anlamaya ve yorumlamaya çalışırız (Agocuk, 7,8)
Umberto Eco’nun gösterge bilimsel çalışmaları, iletişim göstergebilimi ile anlam
göstergebilimi arasında bir kültür göstergebiliminin varlığından söz etmektedir. Bu bağlamda, kültürel
olguların incelenmesi ile oluşan iletişim süreci göstergebilimi oluşturmaktadır. Umberto Eco, anlamla
ve anlam üreten her türlü gösterge dizgesiyle ilgilenir (Kıran ve Kıran, 2010:321).
Umberto Eco‟ya göre, bir sanat yapıtı üretim açısından bitmiş olsa da yorumlama açısından
hep açıktır. Ancak yorulama süreçlerinin sonsuzluğu da o yapıtın indirgenemez özgünlüğünü
değiştiremez. Bu noktada sorulacak sorular şunlardır (Rifat, 2005:283);
•

Metinde, yazarın ne söylemek istediği?

•

Metinde, metnin ne söylediği?

•

Metinde alıcının ne bulduğunu, alıcının kendi anlamlama dizgelerine, arzularına ya da
isteklerine göre ne olduğudur.

Okur, bir metin ile karşılaştığında toplumsal kültürel birikimine dayanan bir kolektif bellek ile
yorumlama yapar, Eco‟ya göre bu bilgi birikimi ansiklopedi olarak adlandırılmaktadır (Crow,
2010:165). Ayrıca Eco, kitle iletişim araçlarının tarafsız olmadığından söz ederken, her bir kitle
iletişim aracının kendi kültürel anlamı ile görevlendirilmiş olduğunu belirtmektedir. Bunda en çok
etkili olan isimler ise Umberto Eco ve Roland Barthes'dir (Akerson, 2005: 80). Ancak burada
açıklanmaya değer bir husus bulunmaktadır: Roland Barthes göstergebilim anlayışını Saussure'a
dayanan Avrupa geleneği üzerinden biçimlendirmiş; Umberto Eco ise Peirce'e dayanan Amerika
geleneği üzerinden biçimlendirmiştir (Akerson, 2005: 80).
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Göstergebilimin bağımsız bir bilim dalına dönüşmesini sağlayan Peirce’e göre mantık,
göstergebilimin başka bir adıdır. Peirce mantıkla özdeşleştirdiği, tüm olguları kapsayan bu kurama
semiotics adını vermiştir. Saussure’ün öngördüğü göstergebilim ise toplumsal ve dilbilimsel bir
özelliğe sahiptir. Örneğin Peirce dildışı gösterge sistemlerinden hareket ederek dilin bu sistemler
içindeki yerini saptamaya çalışırken, Saussure dilden yola çıkarak başka göstergelerin işleyişini
inceleyebilecek bir bilim dalının kurulmasını önerir. Bu iki öncüden sonra göstergebilim çalışmaları
onların önerileri temelinde, değişik doğrultularda gelişmiştir.

Göstergebilim, kendini ortaya

koyabilmek adına diğer bilimler gibi bir gelişim sürecinden geçmiş ve hala da geçmektedir. Bu süreç
yapısalcılıkla başlayan ve post yapısalcılıkla devam eden, temelde özne sorununa ilişkin bir süreçtir.
Bu model aracılığıyla kültürel kodların biçimlerle eklemlendiği yolları betimlemek olanaklı hale
gelmektedir. Çünkü bu model, ideoloji ile biçimler arasındaki bağıntının bir soyutlamasıdır.
Toplumsal göstergebilime göre, ideoloji toplumsal grupların tam oluşturulmamış değer dizgeleri
olarak tanımlanmaktadır.
Değer dizgeleri göstergenin içeriğiyle, maddesellik de göstergenin anlatımında karşılık bulur .
Burada bahsedilmesi gereken bir diğer önemli konu ise, bu model ile hem gösterge göndericinin hem
de gösterge alıcısının anlamı istedikleri gibi yorumlamakta özgür oldukları iki yönlü bir ilişki
tanımlanmaktadır. Çünkü her boyut kendi toplumsal dinamiğine sahiptir.
GÖSTERGEBİLİMSEL AÇIDAN “DANGEROUS MİNDS” FİLMİNİN ÇÖZÜMLEMESİ
Yönetmenliğini John N. Smith’ in yaptığı 1995 yapımı Amerikan filmi “Dangerous Mind”
deniz kuvvetlerinde çalışmış deneyimsiz bir öğretmen olan Lou Anne Johnson’ın, okulun birinde
sorumsuz, ilgisiz, eğitimle ilişki kurmak istemeyen öğrencilerin bulunduğu sınıfta iş bulması ve
ardından yaşadıklarını konu edinir. Öğretmenliğe başlar ancak sınıfla iletişim kuramaz. Öğrenciler
geleneksel kalıplara tamamen kapalıdır. Johnson da kendi kurallarını kendi koyma yoluna gider. İlk
ders öğrencilere karete dersi vererek dikkatlerini çeker. Daha sonra boşluk doldurma yoluyla fiilleri
işlemeye başlar. En kuvvetli fiilin “seçmek”, seçim yapmak olduğu, insanların her zaman bir seçeneği
olduğuna değinilir burada. Öğrencilerle geziler düzenler, onlara çeşitli ödüller verir, bilardo
oynamaya, yemek yemeye gider ve öğrencilerin sevgisini saygısını kazanırken onların topluma
katılması, yararlı olmaları sürecine de vesile olur.
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Görsel 1
Filmin açılış sahnesi “Gangsta’s Paradise” şarkısı eşliğinde siyah beyaz sinematografik
kullanımla açılmaktadır. Burada siyah beyazın kullanımı ve duvar yazıları ve harabe sokak görüntüleri
ve yaşayanların verilmesi underground bir sınıf hikayesinin anlatılacağını göstergesi olarak
kullanılmıştır.

Görsel 2
İlk etapta düzgün giyimi güler yüzlü yüz hatları ve tarzıyla geleneksel bir öğretmen profilinde
geleneksel eğitimin temsilcisi izlenimi yaratılmak istenmiş. Ancak sınıfının durumunu gördükten
sonra kendisini sınıfa kabullendirmek ve öğrenme düzeylerine göre onlar gibi davranarak kendince bir
eğitim anlayışı geliştirmiştir.

Görsel 3
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Film de ayrıca dönemin insanların önyargılarına da değinilmiştir. Meksikalı öğrenci sırf
Meksikalı olduğu için diğer insanlar tarafından nasıl dışlandığının farkındadır ve kendisi bunu dile
getirir. Lou Anne Johnson ise öğrencisine güvendiğini ona karşı hiçbir yargısının olmadığını güzel bir
şekilde göstermiştir. Filmde jenarikte yer alan yoğun müzik kullanımıyla film atmosferin ahenkli
şekilde ilerlemiş banliyolarda suç oranı yüksek yerlerde yaşan çocukların hislerini yansıtan ifadelerle
görüntü sesle desteklenmiştir.

Görsel 4
İlk derse denizcilik yıllarında öğrendiği karate ile başlayan ve öğrencilerin ilgisini çekecek
şiirler ve küçük yarışmalarla yavaş yavaş iletişim kurmaya çalışan Lou Anne, bu çocukların yalnızca
lise mezunu olmak dışında topluma daha çok uyum sağlamalarına yarayacak bir çabaya da
girişecektir. Filmin gerçek yaşamdan etkilenmesinin bir sonucu olacak ki, filmde hiçbir şey toz pembe
değildir, ve aynen gerçek hayattaki gibi, karşımıza her zaman "güzel tesadüfler" çıkmayacağı film
genelindeki sahnelerde anlatılmaya çalışılmıştır.

Görsel 5
Yukarıdaki görselde görüldüğü üzere geleneksel eğitim sisteminin ve okulun bir eğitim yuvası
değil de ticaret iş merkezi gibi gören ve geleneksel eğitim sisteminin temsilcisi olarak sert erkeksi
giyimi ve her şeyi oldubittiye getiren tavırlarıyla müdüre karakteri kullanılmıştır.
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Görsel 6

Görsel 7
Öğretmen ilk dersteki disiplinli düzgün giyimli görünümünü ardından sınıfın durumunu görür
ve kendisini sınıfa kabullendirmek e onlara yardımcı olabilmek için ikinci dersten itibaren yukarıdaki
şekilde görüldüğü gibi bir farklı bir tarz geliştirir ve öğrenciler bu değişime olumlu tepki veriri.
Burada kalıplaşmış ezberci eğitim ve katı disipline dayalı geleneksel eğitim anlayışının başarısız
olduğu değişimlere her daim açık olunması gerektiği mesajı öğretmenin tarz değiştirmesi üzerinden
sembolize edilerek anlatılmaya çalışılmıştır.

Görsel 8
Filmdeki öğrenci Emilio başta vurdumduymaz, saygısız bir kişiliği temsil etse de iç
dünyasında duygusal karakteri ortaya çıkmakta ve izleyenlerin beğenisini toplamaktadır. Lakin Emilio
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acı bir şekilde öldürülmüştür filmde. Burada bazen çabaların boşa çıkabileceği işlenirken ne kadar
kazanırsak kardır düşüncesi de vurgulanmıştır.
SONUÇ
Sinemada izleyiciler göstergeler aracılığıyla gördükleri şeyi açıklamaya ve yorumlamaya
çalışırlar. Bu bağlamda, düz anlam olarak görünen göstergeler ve imgeler izleyici tarafından
yorumlanır ve açıklanmaya çalışılır. Sinema kendine ait teknik dili ve anlatım gücünü kullanarak
toplumsal normları, hikayeleri, karakterleri, dönemleri ve koşulları temsil etme yetisine sahiptir.
Sinema başlangıcından itibaren bir anlatım dili oluşturmuş ve hep topluma mesaj vermek ve toplumu
etkileme amacına uygun olarak propaganda aracı olarak kullanılmıştır. Sinemanın bu özelliği Bazen
olumsuz olarak belirtse de çoğu kez toplumda var olmasına rağmen algılanamayan ancak sinema
perdesinde temsil edildiği zaman dikkat çekmeye başlayan olay ve karakterlerin temsili ile farkındalık
yaratması bağlamında önemli bir yere sahiptir. Göstergebilimsel yöntemle incelenen çalışmada,
göstergeler aracılığıyla üretilen anlamlar ve sinemada perdeye yansıtılan gerçek ile gerçeğin ardında
anlatılmak istenen ve yüklenen enformasyon biçimi açıklanmıştır. Bu bağlamda bu çalışmada ele
alınan “Dangerous Minds” filmine yapılan okumaya göre bir toplumda bireyin aileden sonra
sosyalleşmesini sağlayan eğitim yuvası olan okulların barındırdığı sorunlar ve bu sorunların sinema
aktarılmasını öğretmen temsillerinin yapıldığı ve eğitim sisteminin eleştirilerek toplumda farkındalık
yaratarak değişime önayak olabileceği söylenebilir.
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SİNEMA FİLMLERİNDE GÜNDEM KURMA MODELİ VE FİLMLERİN EĞİTİM AMAÇLI
KULLANIMI: “BAŞKANIN ADAMLARI” FİLMİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

AGENDA SETTING MODEL IN CINEMA FILMS AND THE USE OF FILMS FOR
EDUCATIONAL PURPOSES: A STUDY FOR “WAG THE DOG”
EBRU GÜLBUĞ EROL
İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Ve Sinema Bölümü
egerol@inonu.edu.tr
NECATİ CERRAHOĞLU
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü
necerrahoglu@comu.edu.tr

ÖZET
Günümüzde, gündem kurma modelini benimseyen kitle iletişim araçlarının etkileri üzerine yapılan
araştırmalar, gündem kurma modelinin birçok kitle iletişim aracı tarafından benimsendiğini ve ele alınan
olayların toplumun geniş kesimince benimsendiği gerçeğini ortaya koymaktadır. Özellikle sinema ve
televizyonun etkileme gücü göz önüne alındığında kitle iletişim araçlarının içeriğinin eğitim sürecine dahil
edilmesi sık rastlanır bir hal almıştır.
Bu araştırmada gündem belirleme modelinden yola çıkarak Başkanın Adamları filmini incelemeyi
amaçlıyoruz. Sinema alanında eleştirel düşünceye sahip olan yönetmen Barry Levinson medyanın manipülasyon
gücüne odaklanarak ve medya ile siyaset arasındaki ilişkiye dikkat çekmiştir. Yönetmen, ayrıca politik iletişim
sürecine de katkıda bulunur. Gazetecilerin ve editörlerin çalışma yöntemleri ve gündemin nasıl ayarlanabileceği,
kısa sürede medyanın üretim süreci ve siyasal iletişim süreci ile kriz iletişimi film aracılığıyla anlatılmış; bu
anlatım biçimiyle de çalışmamıza temel oluşturmuştur.
Filmler aynı zamanda eğitim amaçlı olarak da derslerde işlenebilmektedir. İçeriği gereği hem gündem
kurma hem siyasal hem de kriz iletişim süreçlerinde örnek oluşturabilecek olan film aynı zamanda sinema
filmlerinin eğitim alanında kullanılabileceğini göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Gündem Kurma, siyasal iletişim, medya üretimleri, Başkanın Adamları

ABSTRACT
Today, research on the effects of mass media adopting the agenda-setting model reveals that the agendasetting model is adopted by many mass media and that the events addressed are adopted by the broader society.
Especially when considering the power to influence cinema and television, the inclusion of the content of mass
media into the education process has become commonplace.
In this research, we aim to examine the President's Filmin by starting from the agenda-setting model.
Director Barry Levinson, who has a critical eye on cinema, has focused on the manipulation power of the media
and has drawn attention to the relationship between media and politics. The director also contributes to the
political communication process. The working methods of journalists and editors and how the day can be
adjusted were briefly explained through media production process and political communication process and
crisis communication film; this form of expression is also the foundation of my work.
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Films can also be taught in lessons for educational purposes. The film, which can be used as an example
in both the agenda-setting, political and crisis communication processes, shows that cinema films can be used in
the field of education at the same time.
Key Words: Establishing the Agenda, political communication, media productions, Wag the Dog

MEDYA, SİYASET, SİYASAL İLETİŞİM VE BİR KİTLE İLETİŞİM MODELİ OLARAK
GÜNDEM BELİRLEME TEORİSİ ÜZERİNE
Haber, eğlence, eğitim, veri veya tanıtım mesajlarının iletildiği iletişim kanallarına “medya”
denir. Medya, gazete, dergi, TV, radyo, reklam panoları, doğrudan posta, telefon, faks ve inter dar
yayın ortamını içerir (http://www.businessdictionary.com/definition/media.html).
Kitle iletişim araçları, bir kitleye ulaşmak üzere tasarlanan teknoloji anlamına gelir. Genel
olarak, halkın büyük çoğunluğuna ulaşmak için kullanılan temel iletişim araçlarıdır. Kitle iletişim
araçları içinde en yaygın olanlar gazete, dergi, radyo, televizyon ve İnternet'tir. Toplumlar, kitle
iletişim araçlarının ürettiği popüler kültür ürünlerini tüketirler, bunlar siyasi konular, sosyal meseleler,
eğlence ve haberlerdir. Kitleler bilgi sağlamak için genellikle kitle iletişim araçlarını kullanmaktadırlar
(http://study.com/academy/lesson/what-is-mass-media-definition-types-influence-examples.html ).
Kitle iletişim araçları zaman içinde önemli ölçüde gelişmiştir. İnternet, televizyon veya radyo
kendini dünyaya tanıtmadan önce gazete vardı. Gazete, kitle iletişim araçlarının orijinal biçimleriydi.
Kamuoyu uzun bir süre yerel gazeteleri ve gazetecileri güncel olaylarla ilgili en yeni haberleri,
bilgileri almak üzere takip ediyordu. Yüzyıllar sonra, radyonun icadına insanoğlu şahit oldu. Radyo,
kısa süre içinde gazeteyi kitle iletişim araçları ikinci plana itmiştir ve haberi en hızlı veren kitle
iletişim aracı olarak tarihe geçmiştir. Aileler radyo etrafında bir araya gelmiş ve en sevdikleri radyo
programlarını dinleyerek siyaset, sosyal konular ve eğlenceyle ilgili en yeni haberleri dinlemişlerdi.
Sözkonusu birincillik televizyonun icadına kadar sürdü. Televizyon, halka ulaşmak ve
kamuoyu oluşturmak için radyonun yerini almıştır. Bugün, İnternet kitle medyasının en yeni ve
etkinliği görece etkili formudur ve haber yayınları için önemli bir araç haline gelmiştir. İnternetin
gelişmesinden bu yana, kamuoyu, planlanan programlar için beklemek yerine, sadece bir tıklamayla
haber yayınlarına erişebilmektedir (http://study.com/academy/lesson/what-is-mass-media-definitiontypes-influence-examples.html)
Devletin sanatı veya bilimi politikadır; Politika, sanat veya bilim, bir hükümet üzerinde
kontrolü ele geçirme veya denetleme ile ilgili sanat veya bilim olan hükümet politikasını
yönlendirmek veya etkilemekle ilgilidir (https://www.merriam-webster.com/dictionary/politics
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En geniş anlamıyla, siyaset, insanların içinde yaşadıkları genel kuralları hazırlama, koruma ve
değiştirme faaliyetidir. Her ne kadar politika akademik bir konu olsa da, açıkça bu faaliyetin her kesim
tarafından incelendiği görülmektedir. Politika, bir taraftan, rakip görüşlerin, farklı isteklerin, rekabet
eden ihtiyaçların ve birbirine karşı çıkarların varlığı ile insanların içinde yaşadığı kurallar konusunda
anlaşmazlıkları gidermeyi garanti eder. Öte yandan, insanlar, bu kuralları oluşturmak ve
onaylanmalarını sağlamak için, başkaları ile birlikte çalışmak zorundadırlar. Bu nedenle siyasetin kalbi
genellikle rakip görüşlerin ya da çıkar çatışmalarının birbiriyle uzlaştırıldığı bir çatışma çözme süreci
olarak tasvir edilir. Geniş anlamda siyaset, bir insan grubu dahilinde tüm çatışmalar çözülmediği
zaman ya da çözülememesi nedeniyle, çatışma için bir çözüm arama arayışı olarak görülür. Bununla
birlikte, kaçınılmaz çeşitlilik varlığı yani farklılıkların varlığı siyasetin insani koşulları değerlendirmek
zorunda olmasını sağlar.
Kapani, politikanın belli başlı özelliklerini aşağıdaki biçimiyle sıralar:
•

Politika zaman ve mekan bakımından evrensel ve süreklidir. İnsan edimleri aynı ve
hayat devam ettiği sürece politika var olacaktır.

•

Politikanın özü toplumdaki değerler ile ilgili bir görüş ve çıkar çatışmasıdır. Bu
çatışma asgari bir düzeyde kalmalıdır ve bunun adı düzen veya barıştır.

•

Politika hem bir çatışma hem de bir uzlaşmadır.

•

Politika insan yaşayışını etkiler. İnsanlar politikanın bir amacı olmasını ister ve bu
amaç yaşamlarının daha iyiye gitmesidir (Kapani, 2014:19-22).

Bugün yeni bir sosyal bilim olarak kabul edilen politika insan ve toplumun yönetilmesinden
başlayarak, siyasal fikirler, devlet, hükümet ve diğer ilgili siyasal kurumları incelemektedir (Dursun
2014:70-77).
Medya, demokratik bir toplumda vatandaşlar için siyasal bilginin temel kaynağı olmuştur.
Kitle iletişim araçlarının hem kamuoyunu şekillendirdiği hem siyasette büyük bir etkisi olduğu
gözönüne alındığında ve seçim zamanlarında, siyasi partilerin medyanın kamusal görünüşlerini nasıl
gösterdiğine karşı duyarlı olduğu rolleri daha güçlü hale gelir çünkü medyanın temel görevlerinden
biri farklı siyasi düşüncelerin tamamını gündeme getirmek ve halka duyurmaktır.
Demokratik toplumlarda, medya, değişimin yapılanmasını sağlayan bir iletişim kanalıdır.
Hükümetler ve siyasi partiler hem iktidarda hem de genel kamuoyunda görüşlerini tanıtmak veya
kabul ettirmek için medyayı bir araç olarak kullanmaktadırlar. Örneğin, Liberal demokratik ülkelerde
medya halkı bilgilendirir ve hükümete karşı bir gözlemci gibi davranır. Diğer yandan, kitle iletişim
araçları, insanların siyasi kararlara katılmasına, hükümetin operasyonlarını anlamasına vb. yardım
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ederek siyasi sistemi daha şeffaf hale getirmektedir (Kaya, 1985). Çoğu zaman medyanın farklı roller
oynaması kamuoyunda tartışmalar yaratmasına rağmen siyasi şeffaflık medya olmazsa imkansızdır.
Politikacılar, hatta hükümetler, izleyici dikkatini yönlendirerek politik ve ekonomik hedeflerini
gerçekleştirmek için, bilginin kapsamını değiştirebilmek için medyayı kullanmaktadır.
Teknolojik gelişme, siyaset-medya ilişkisini değiştirmiştir. 1990’lı yılların sonunda İnternetin
günlük yaşayışa girmesinden itibaren sosyal medya birçok vatandaşa, aktivistlere, politikacılara,
yazılım sağlayıcılara, telekomünikasyon firmalarına, hükümetlere ve hükümet dışı örgütlere
görüşlerini daha hızlı ve daha geniş kitlelere duyurma şansı tanımıştır. Yeni medya ortamında çeşitli
sosyal ağlar ve bloglar önemli roller oynamaya başladı ve toplum aktif bir oyuncu oldu. Yeni teknoloji
aracılığıyla - web siteleri ve karmaşık bilgisayar programları - politikacılar - seçmenler arasındaki
iletişim daha da doğrudan bir hal alarak medyanın rolü ve sorumluluklarını daha da genişletmiştir.
Etkili, klasik olmayan medya, politikacıları medyayı arıtmaya ve kontrol altına almaya çalışır
görünmektedir.
Öte yanda çağdaş dünyada yeni medya kadar televizyon da siyasal iletişimin egemen ve güçlü
bir aracıdır. Televizyon siyasi çatışma veya tartışma için en doğru yerdir. Ayrıca dikkatleri politik
tartışmalara da yönlendirebilir. Politikacılar vatandaşları etkilemek için medyanın ne kadar önemli
olduğunu bildikleri için televizyonu tercih ederler.
“UCLA'da Siyaset Bilimi ve İletişim Araştırmaları profesörü Shanto Iyengar, kamuoyunda ve
siyasi tercih üzerine haber yayınlamanın çerçeveleyici etkilerini araştırarak terörizm veya yoksulluk
gibi konuların açıklanmasında medyanın referans olarak alındığını iddia eder ve Ona göre, televizyon
haberleri yoluyla konuların düzenlenmesi, toplumun merkezi siyasi sorunların nedenlerini ve çözüm
yollarını anlama biçimini oluşturmaktadır. New York Üniversitesi'nden Robert Karl Manoff, Centre
Magazine'in 1987 sayısında benzer bir sonuca varmıştır. Günümüz gazeteciliğinin en büyük
sorunlarından biri basının devletle müttefik olmasıdır, diyerek basını, iktidarın ve Amerikalı
politikacıların elinde kalan bir kişi olarak tanımlamıştır. Dolayısıyla medya kamuoyu diyalogunu
güçlendirmez. Seçimler sırasında, medya genel olarak odak noktasını toplumun eşik bekçisi olarak
klasik ve ideal bir rolden kaldırarakpartilerin iç konularına odaklanır. Gazetecilerin, hükümete liderlik
etmek için seçilen insanları kapsamaktan başka çaresi bulunmamakla birlikte, günlük haber akışında
küçük partiler sorun yaşamıştır. Bazen insanların kalabalıkları, TV kameraları için kampanya
çalışanları ve gönüllülerden bir illüzyon yaratır. Onlar, anneler ve babalar, fabrika işçileri ve
öğretmenler gibi giyinirler ve oynarlar. Siyasi aktörleri yeni tadilattan geçirilmiş mutfaklarında gizli
yemek tariflerini verirken görebiliriz. Bu insanlar fotoğraflarda ve haberlerde görünecek şekilde
dikkatli seçilirler. Ayrıca, Kampanya uzmanları televizyon için harcanacak zamanı ayarlamaktadırlar.”
(http://www.araratonline.com/en/2015/12/the-relationship-between-media-and-politicians-essay-byelena-chobanian/)
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Medya ve siyaset arasındaki ilişki demokratik seçim süreci içinde hemen her toplumda
çeşitli sorunlar yaratır. Medya şirketleri, kampanya finansmanında kendi rollerini nadiren
üstlenirler. Reklamcılık sektörü de bu anlamda ciddi kazançlar sağlamaktadır. Medya
endüstrisi, gücünü halka zar zor bildirdiği yasal düzenlemeleri başarıyla anlatmak suretiyle
oluşturmaktadır.
Meselenin asıl gerçeği, toplumun sahip olduğu herhangi bir memnuniyetsizlikten
medyanın ve politikacıların uydurduğu sistemin sorumlu tutulmasıdır. Medyanın ve siyasetin
kurduğu sistem, halka hiç fayda sağlamamakla ama hükümete ve çeşitli medya organlarına
karşılıklı

olarak

yarar

sağlamaktadır

(https://web.stanford.edu/.../The%20Media%20and%20Its%2..”).
Siyasal Kampanya Planlamasında takip edilen olası adımların ilki ise; stratejik marka
analizi’dir. Bu ilk aşamada, kurumsal marka olarak siyasi parti kimliği, kişisel marka olarak siyasal
aday analizi ve içsel analiz yapılmaktadır. Bu aşamada 3 temel bilgi kaynağına başvurulur; Seçim
analizi, Rakip analizi, Seçmen analizi; buna stratejik bilgi kaynakları denir. İkinci Aşamada “Tema”
Adı Verilen yaratıcı strateji oluşturulur. Yani, kampanyanın hedef kitlesi belirlenir. Kampanyanın
mesaj stratejisi belirlenir: İkna startejisi, dayanaklar, siyasal ürün politikası, Ne söyleneceği yani vaat,
yarar, iddia, çekicilik, Değer önerisi: saygınlık, Nasıl söylenecek: ton, tarz tespit edilir. Son aşama
uygulama’dır. Kampanya mesajının bütünleştirilmesi, seçmen ve paydaşlarla ilişki yönetimi. Bu
noktada faaliyetler iki koldan ilerler: Siyasal kampanya iletişimi: kişisel iletişim, kitle iletişimi,
reklam, halkla ilişkiler, medya kararları ve Kampanya örgütlenmesi: kişisel iletişim, seçim büroları,
merkez taşra ilişkisi. Bu aşamada izleme ve değerlendirme faaliyetleri yer alır (Uztuğ 2004).
Medya ve siyasetin etkileşimi Gündem Belirleme Teorisi çerçevesinde değerlendirilebilir.
Gündem Belirleme Teorisi, medya ve siyaset kurumu arasındaki ilişkiyi bu kurumların gündemindeki
konular çerçevesinde değerlendirerek, her iki kurumun birbirlerine olan etkisini belirlemeye
çalışmaktadır. Bu model, medyanın haberleri sunuş yoluyla, halkın düşündüğü ve konuştuğu konuları
belirlediği düşüncesine dayanır. Medya çoğu zaman insanlara ne düşüneceklerini söylemede başarılı
olmayabilir. Ancak, izleyicilerine ne hakkında düşünmeleri gerektiğini ifade etme konusunda
başarılıdır (Terkan, 2007: 563).
Gündem Belirleme Kavramı ile tanımlanmak istenen şey, medyanın insanlar üzerindeki
etkilerine yönelik bir açıklamadır. Medyanın insanlar üzerindeki etkilerinden söz edildiğinde artık,
belli düzeylerden söz edilir olmuştur (Göker ve Doğan, 2011: 50). Gündem Belirleme Kuramı bu
çerçevede bireylerin bir şeyi fark etme, bir şeye ilişkin haberlere ulaşma düzeyi olan ilk düzeyi
açıklamaya çalışmaktadır. Medyanın bir konuya verdiği sıklık derecesi, haberin uzunluğu, başlığın
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genişliği, konumu gibi unsurlar bir konunun ne kadar önemli olduğunun algılanmasına etki etmektedir.
Gündem oluşturma kitle iletişim araçlarının halk üzerinde etkili olmasının olası yollarından birisidir ve
medyanın haberleri sunuş yoluyla, halkın düşündüğü ve konuştuğu konuları belirlediği düşüncesine
dayanmaktadır. Ne kişiler, ne de kanaat önderleri kitle iletişim araçlarının konular arasında seçme
etkinliğini kontrol edebilirler. Örneğin, kamunun gündemine medya tarafından özellikle seçimlerden
önce getirilen olumlu ya da olumsuz yayınlar kamunun kanaatlerini ve düşüncelerini etkiler. Kitle
iletişim araçları dünyayı kişiler için inşa edebilme yeteneğine sahiptirler ve bu yönde çalışırlar. Yani
medya kamuoyu için gündem hazırlar. Böylece kitle iletişim araçlarının öncelikleri halkın öncelikleri
haline getirilmiş olur. Medya, kendi önceliklerini etkili bir şekilde sunarak halkın da bu öncelikleri
benimseyerek, kendi öncelikleri gibi hissetmesini ve halkın gündeminde bu önceliklerin yer almasını
sağlar (McQuail ve Windahl, 2005:132-140).
Medyanın kamuoyu gündemini belirleme gücü seçim dönemlerinde arttığı iddia edilmektedir.
Seçim dönemlerinde seçmenler kendilerinin ve ülkenin geleceğine yönelik olarak bir karar vermek
zorunda kalırlar. Bu kararın verilebilmesinde adaylar ve siyasi partilerle ilgili bilgi almaya yönelirler
ve bilgi kaynaklarının başında medyanın verdiği haber, yorum ve eleştiriler vardır. Medya siyasal
sistem ve olaylar hakkında bilgi verir ve toplumdaki diğer etki merkezlerinden kanaat için ipuçları
iletir. Böylece kamuoyunun oluşumuna geniş ölçüde olanak sağlar. Ancak birçok görüş, medyanın
istediği haberleri önemseyip büyütmekte ve istediği haberleri de önemsizleştirmekte olduğu
konusunda hemfikirdir. Medya bu politikayı kamuoyunun yönlendirilmesi anlamında benimsemiştir.
Medyanın, siyasal gündemin belirlenmesi sürecinde çok çeşitli roller üstlenebildiği de bir
gerçektir. Medya, eş zamanlı olarak olaylar ve hikâyeler üretirken, olayları haberleştirerek aktif bir rol
içine girebilmektedir. Mevcut enformasyonu toplama ve yeni enformasyon aktarmanın ötesinde, hangi
konuların politik gündemin bir parçası olacağını belirlemeye çalışmakta ve diğer politik aktörlerin
yapabileceği gibi, gündemleri etkileyerek politika sürecinde politik oyuncular haline gelebilmektedir
(Terkan, 2007: 562). Günümüzde siyasal kampanyaların kişisel ilişkilerden çok kitle iletişim araçları
yoluyla insanlara ulaştığı bilinmektedir. Bu durum, kitle iletişim araçlardaki enformasyonun pek çok
politikacı ile tek buluşma noktası haline gelmesine neden olmaktadır. Haber sütunları ve köşe
yazılarının içindeki vaatler, retorik ve oy verme kararını ortaya çıkaran enformasyonun bir bölümünü
teşkil etmektedir (McCombs ve Shaw, 1972: 78).
Dış dünyayla ilgili insan zihinlerinde yer alan resimler, kitle iletişim araçlarından, bu
resimlerin ne olduğu ve bu resimlerin ne olduğundan önemli ölçüde etkileniyor. Kitle iletişim
araçlarının gündeme getirici etkileri de insanların kafalarında oluşturulan resimlerin ötesinde önemli
etkilere sahiptir. Geleneksel gündem belirleme alanı olan kamuoyunun önemi konusunda, medya
gündemindeki konuların kayda değer ölçüde önemli olduğunun, genel bir liderin genel performansıyla
ilgili kamuoyunun temelini oluşturduğuna dair önemli kanıtlar vardır. Bir liderin haberdeki önemi,
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aynı zamanda, bir şahsın herhangi bir görüşünü tutup tutmadığı ile de bağlantılıdır. Gündemin
belirlenmesinin ikinci aşamasında, duygusal özelliklerin bu liderlerin kamusal kognitif resimleriyle iç
içe geçmiş olması, özgeçmiş gündem belirlemenin fikir oluşumu ve değişimi ile yakınsamasını temsil
eder. Tutum ve düşüncelerin ötesinde, kitle iletişim araçları tarafından yaratılan gerçekliğin resimleri,
üniversite başvurularından seçim günü oylamasına kadar değişen kişisel davranışlar için etkileri
vardır. (McCombs, M. 2003 ve www.infoamerica.org,”The Agenda-Setting Role of the Mass Media in
the Shaping of Public Opinion”https://masscommtheory.com/theory-overviews/agenda-setting-theory)
Medya gündeminin siyasal gündem üzerinde, siyasal gündemin de medya gündemi üzerinde
etkisinin bulunduğunu ifade etmektedir. Medya siyaset ilişkisinde medyanın siyaset üzerindeki etkisi
çoğu zaman siyasetin medya üzerindeki etkisinden daha fazla olmaktadır. Medya, siyasi iktidarın,
meşruiyetini sağlamada, gücünü ve iktidarını onaylama ve sürdürme sürecinde de etkili
olabilmektedir. Medya, bir siyasi partiye o partinin basın yayın organı gibi hizmet edebilir. O partinin
sesini kamuoyuna duyurarak, sıklıkla destek verdikleri siyasi grubun belirli konulardaki temel görüş
ve fikirlerine, partinin ideolojisi ve politikalarına uygun doğrultuda yayınlar yaparak, o parti lehine
kamuoyu yaratmak yolunda önemli hizmetler yerine getirebilirler (McQuail ve Windahl, 132-133).
FİLMİN ÖYKÜSÜ VE SİYASAL İLETİŞİM UNSURLARININ KULLANIMI
Barry Levinson'ın yönettiği 1997 yılı yapımı “Wag the Dog” adlı film Larry Beinhart'ın
“American Hero” adlı kitabına dayanmaktadır. Robert De Niro, kriz durumlarının yönetimi konusunda
uzmanlaşmış siyasi manevra doktoru olan Conrad Brean'ın rolünü oynar. Bir başka ana karakter olan
Stanley Motss, Dustin Hoffman tarafından oynanır Motss ünlü bir yapımcıdır. Çok ünlü olan filmler
yönetmiştir.
Filmde medya kamunun dikkatini on bir gün içinde tekrar seçilmek üzere olan başkan
tarafından olası suistimal hikayesinden uzaklaştırmak zorundadır; bunun için Conrad tarafından
önerilen Hollywood filmi yapımcısı Motss göreve çağrılır.

Hikaye, başkanın yaptığı hatanın

düzeltilmesi için bir başka hikayenin kurgulanması olayını anlatır. Conrad bir prodüksiyon uzmanı
olarak ortaya çok başarılı bir iş çıkartır. Gündem belirlenir ve başkan tekrar seçilir.
Film, Beyaz Saray'da yaşanan bir skandalla başlar ve burada, ABD Başkanı, Seçim Günü'nden
sadece birkaç hafta önce Oval Ofisini ziyaret eden bir kadınla olan birlikteliği için suçlanır. Zaman
zaman her ülkede ratlanabilecek olan bu durum bir grup siyasi ve medya tarafından ya başarılı bir
biçimde bertaraf edilir ya da büyük bir skandala dönüştürülerek iktidarın el değiştirmesine yol açabilir.
Bu durum tek taraflı olarak da işleyebilir. Her durumda medya ve siyaset ilişkisi araştırılmaya değer
bir konu olarak ilgi çeker.
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Beyaz Saray danışmanı Winifred Ames Beyaz Saray'daki yer altı sığınağında gizlice bir gece
yarısı toplantısına Conrad Brean’i çağırır ve yardım ister. Brean televizyon için yapay bir savaş
yaratmayı önererek; gündem kurar… Bunun için Brean ve Ames, Hollywood’a uçarak başarılı
Hollywood yapımcısı Stanley Motts ile görüşürler. Motts, ülkesine hizmet etmekten memnuniyet
duyar ve işini yapmaya başlar. Bu noktada hem kriz yönetiminin işleyişini hem de gündem kurma
modelinin örneklerini filmde bulabiliriz.
Motts Hollywood’daki evinde yaratıcı danışman Liz Butskyi şarkıcı Johnny Dean ve girişimci
Fad King ile sadık uzmanlardan oluşan bir ekip oluşturur ve bir TV şovu yaratırlar. Teröristler
Arnavutluk’a saldırmıştır. Köyleri yakıp yıkarlar ve savaştan kaçan bir kız vardır. Duygusallığı
arttırmak için kucağına yavru bir kedi verilir; sahnenin akşamına haberi yapılır ve savaşta kamusal
güvenin gereği ortaya çıkarır. Tamamıyla kurmaca olan bu olay medyada gerçek olarak yer alır. Bu
bir anda kamuoyu oluşturur. Ertesi gün Brean ve Ames, Charles Young liderliğindeki CIA ajanları
tarafından gözaltına alınır ve Arnavutluk’la savaşı yapmakla suçlanırlar. Brean, CIA ajanlarından,
CIA'in sahnelerin arkasında dünyayla olan gerçek hakkında çok az şey bildiğini ima ederek onları
serbest bırakmaları için konuşur ve ikna eder.
Ancak CIA, Arnavutluk'taki savaşın sona erdiği ve dikkatin tekrar Başkan'a odaklandığı
hikayesini sızdırır. Herkes üzülür ancak Motts, “bu bir şey değil” diyerek gizli Amerikan birimi
hakkında başka bir hikaye ortaya atar.

Ortaya attığı yeni kurmaca hikaye de yeni bir gündem

oluşturma aşaması ile sonuçlanır.
Havaalanı pistinde gizli bir gece yarısı toplantısında, askeri polis, bir zamanlar orduda görev
yapan tehlikeli zihinsel bir hastayı kahraman yapmak üzere serbest bırakmayı kabul eder. Motts, Brean
ve Ames ona “eski ayakkabı” takma adını verirler. Ancak çavuş hasta olduğu içi, pilotları öldürür ve
Motts, Brean ve Ames'i Güney Dakota'nın kırsal kesiminde bir yere inerler. Danışmanlar yardım
çağırmak için bir benzin istasyonuna giderler. Schumann, benzin istasyonu sahibinin kızına saldırı
girişiminde bulununca vurularak öldürülür.
Motts’un uzman ekibi, 1970'lerin pop şarkısı olarak Johnny Dean'in söylediği “Eski
Ayakkabı” adlı şarkıyı kayıp asker hakkında bir tema şarkısı olarak inşa ederek tekrar harekete geçer.
Nihayet Washington’a geri dönerler ve uçakta meydana gelen kazada öldürülen bir savaş kahramanı
olarak Schumann’ı Ulusal Mezarlığa gömerler; ve cenaze töreni her yerde yayınlanır. Seçim Günü
gelir. Başkan rakibi olan Senatör John Neal’ı yener ve böylece cumhurbaşkanı seçilir. Motts ve Brean,
yaptıkları işten dolayı zafer kazanırken, Başkan'ın yeniden seçim kampanyasıyla ilgili bir TV yayını
izlerler. Motts ise zaferin kendine ait olduğunu söyler. Filmin bu ikinci aşaması da siyasal iletişim
unsurlarının basamak basamak kullanımını gösterir. Kahramanın seçilmesi, kahramanca ölmesi, onun
adına ağıtlar yakılması ve nihayetinde ABD’nin dünyada barışın garantörü olduğunun gösterilmesi…
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Böylece film boyunca günedemin nasıl kurgulandığı, kriz yönetiminin nasıl yapılacağı ve siyasal
iletişimin aşamaları seyirciye gösterilmiş olur. Mizahi bir biçimde olsa da bir televizyon şovu gibi
aşamalar gösterilir. Ertesi sabah, Brean, Motts'un Hollywood'daki evinde belirgin bir “kalp krizi” nden
öldüğüyle ilgili bir haber okur ki bu da gerçeği söylemek ve yaptığı televizyon şovu ile bir kez daha
ünlenmek isteyen yapımcı-yönetmen için üzücü bir son olur çünkü yaşananın bir şov, bir üretim değil
ABD’nin gerçek başarısı olduğu görülmeli, bilinmelidir.
Filmin Temaları da siyasal iletişim süreci ve gündem kurma modeli ile doğrudan ilişkilidir.
Film boyunca saptırma ve yalan haber uygulamaları sürekli olarak gündem kurma modelini
kullanmaktadır.

Filmdeki hikaye, başkanın skandalından uzaklaşmayı amaçlayan çeşitli aldatma

yöntemlerinin etrafında dönmektedir. Conrad, Motss ve Motss ekibi tarafından hazırlanan sahte
haberler, ana akım medyaya gönderiliyor. Medyanın dikkatini dağıtmak için geliştirilen yanlış bilgi ve
sahte haber maddeleri şunlardır: Arnavutluk’un silahlanması, ABD’yi tehdit etmesi, masum sivillere
zarar vermesi, ABD sınırlarına nükleer bir bomba yerleştirmesi ve bir Amerikan askerini esir almaları.
Öte yanda, film, halkla ilişkiler endüstrisinin önemli bir bölümü olan siyasal iletişim
dünyasının iç işleyişini tasvir etmektedir. Halkla ilişkiler endüstrisi olumsuz bir şekilde tasvir
edilmektedir. Halkla ilişkiler uzmanlarının uyguladığı etik dışı yöntemlerden bazılarını ortaya
koyarken, film medyayı ve halkı manipüle etmenin ne kadar kolay olduğunu göstermektedir. Wag the
Dog, halkla ilişkiler uzmanlarının dikkati yönlendirmek için çeşitli dikkat dağıtıcılarını nasıl
düzenlediğine ayna tutmaktadır. Gündem kurma modelinin nasıl çalıştığını göstermektedir. Bu film
ayrıca, güçlü yapıların (hükümet, büyük işletmeler) kaynaklarını neredeyse kötü veya manipülatif
hedeflerine ulaşmada nasıl kullandıklarını sergiliyor. Film, endüstrinin halka olan küçümsemesine
ilişkin genel tutumu da aydınlatıyor. Filmde, endüstri kamuoyundan endişe ederken, halkın saf
olduğunu ve medya aracılığıyla kolaylıkla manipüle edilebileceğini göstermektedir. Bu film aynı
zamanda insan duygularının ve vatanseverliğin, kamuoyu endüstrisi tarafından halkı manipüle etmek
için aldatıcı yollarla nasıl kullanıldığını göstermektedir. Film, halkla ilişkiler endüstrisinin kapsamlı
PR kampanyaları üretip nasıl yürüdüğünü göstermektedir.
Ayrıca, Hollywood ve eğlence endüstrisinin nasıl çalıştığını ve vatansever şarkılar (eski
ayakkabı), duygusal itiraz (Cesaret Anne), düşmanın eline esir düşmüş bir Amerikan askeri, bir
kahramanın ülkeye geri getirilmesi, naaşın onurluca ebediyete uğurlanması gibi temaları kullanırken
siyasal iletişim kampanyalarının da benzer adımları takip ettiğini göstermektedir.
SONUÇ VE TARTIŞMA
Her ikisi de birbirlerini düşman olarak görseler de, medya ve siyaset, gerçekte bir zincirin
birbirinden ayrılmaz iki parçasıdır; tıpkı eğitim basamaklarının her aşamasında filmlerin kullanımın
öğrenmeyi pekiştirici sonuçlar doğurduğu gibi. Özellikle orta ve lise öğrenimi sırasında sonrasında ise
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üniversite eğitiminde medya ve siyaset üzerine yapılacak çalışmalarda Başkanın Adamları siyasal
iletişim, kriz iletişimi ve kitle iletişim kuramları dersleri için kullanılabilir. Çünkü medya, daha geniş
halk için siyasi bilgilerin en önemli kaynağıdır. Politikacılar seçime girme ve mümkün olduğu kadar
çok güç kazanma payı elde etmek için bir araç olarak medyaya ihtiyaç duyuyorlar. Film boyunca
hükümetin iktidar olma mücadelesi içinde medyanın kullanımı ve de medyanın manipüle edimi
görülmektedir. Siyasal iletişim süreci de film boyunca anlatılmaktadır.
Öte yandan, siyasal iletişim sürecinde bir bekçi olarak medya, toplumdaki karar vericileri
eleştirme görevini üstlenir. Film boyunca ise medyanın manipüle edici haberleri yaydığı görülürken,
medyanın hızlı haber verme işlevinde başarılı olduğu ve kamuoyunu yönlendirdiği göze çarpmaktadır.
Bu bağlamda film bir uygulama örneği olarak yanlış ve etik dışı uygulamaları gösterse de prosedür
olarak güzel bir uygulama örneği sunmaktadır. Böylece içeriği iyi seçilen filmler eğitim amaçlı
kullanıldıklarında olumlu sonuçlar verebilecektir. Ayrıca filmler, öğrencilerin dikkatini çekmekte ve
onları motive ederek derse daha çok katılmalarını ve daha iyi öğrenmelerini sağlamaktadır.
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ÖZET
Bu çalışmanın amacı okul öncesi öğretmen adaylarının yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik
tutumlarını ortaya koymak ve bu tutumlarına cinsiyet, anne-babanın eğitim durumu, ailenin gelir durumu gibi
değişkenlerin etkisini incelemektir. Bu çalışmada Nicel Araştırma Yöntemi kullanılmıştır. Yöntemde 26
maddeden oluşan “Yenilenebilir Enerji Kaynakları Tutum Ölçeği” 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı içerisinde
Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi 3. Sınıfta öğrenim gören toplam 127 (93 Kız ve 34 Erkek) Okul öncesi
öğretmen adayına uygulanmıştır. Okul öncesi lisans programında Fen Bilgisi dersinin 3. sınıfta veriliyor olması
ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları konusunun Fen Bilgisi dersi kapsamında yer alması bu çalışmanın 3. sınıflara
uygulanmasında etkili olmuştur. Veri analizinde SPSS istatistik paket programından yararlanılmıştır. Analiz
sırasında t testi ve ANOVA testleri yapılmıştır, t testi sonucunda okul öncesi öğretmen adaylarının yenilenebilir
enerji kaynakları tutumunda cinsiyet, anlamlı bir fark oluşturmamıştır. Uygulanan ANOVA testi sonucunda ise
babanın eğitim durumu anlamlı fark oluştururken, annenin eğitim durumu ve ailenin gelir durumu anlamlı fark
oluşturmamıştır.
Anahtar Kelimeler: Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Okul Öncesi Öğretmen Adayları, Tutum Ölçeği.

ABSTRACT
The purpose of this study was to examine the attitude of preschool teachers towards renewable energy
resources and to investigate the effects of variable factors upon these attitudes, factors such as gender, family
education status, and family income level. The Quantitative Research Method was employed in this study. The
“Manner Scale of Renewable Energy Resources”, which contains 26 paragraphs, was given to 127 (93 female
and 34 male) preschool teacher candidates who were training in the third class of the Akdeniz University Teachers College in the 2017-2018 academic year. The science education course is given in the third year of the
preschool teacher education program, with the topic of renewable energy presented within the science course.
The SPSS statistical package software was used for the data analysis. During analysis, t and ANOVA tests were
conducted and, as a result of the t test, it was shown that the gender factor did not produce significant difference
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in the attitude of preschool teacher candidates towards renewable energy resources. As a result of the ANOVA
test, it was found that the educational status of the father was a significant factor, while the educational status of
the mother and the total income level of the family did not produce any significant variation.
Keywords: Renewable Energy Sources, Pre-school Teacher Candidate, Attitude Scale.

1.GİRİŞ
Günümüzde devamlı olarak artan nüfus ve buna paralel olarak ilerleyen küresel ölçekli sanayi
ve teknolojiler bütün dünyada ihtiyaç duyulan enerjinin sürekli olarak artmasına sebep olmaktadır. Her
geçen gün enerjiye olan ihtiyacın büyük ölçeklerde artışı ise günümüzde enerjinin üretilmesinde en
büyük paya sahip olan fosil yakıtların tükenmesi tehlikesini beraberinde getirmektedir (Akın, 2005).
Enerji üretiminde büyük miktarlarda ve öncelikli olarak kullanılan fosil yakıtların dünyadaki
rezervlerinin sınırlı olmasından dolayı bir gün mutlaka tükeneceği aşikârdır (Güneş, Alat ve Gözüm,
2013). Yakın bir gelecekte kaçınılmaz olarak gerçekleşecek olan enerji krizi tehlikesi insanlığın
yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmesini zorunlu kılmaktadır. Yenilenebilir enerji çevreye zarar
vermeyen, doğal dengeyi bozmayan, kuşaktan kuşağa sorunsuz devam edebilen enerjidir (Fırat,
Sepetçioğlu ve Kiraz (2012). Dünyanın ve insanlığın geleceği için oldukça önem arz eden
yenilenebilir enerji kaynakları mevzusu Birleşmiş Milletlerin gündemine de girmiş bulunmaktadır.
Nitekim günümüzdeki enerji kaynakları Birleşmiş Milletler tarafından genel itibariyle yenilenebilir ve
yenilenemez enerji kaynakları olmak üzere iki ana grupta sınıflandırılmaktadır (Gezer, 2013).
Yenilenebilir enerji kaynakları kendi içlerinde sıralanacak olursa bunlar esas itibariyle güneş, rüzgâr,
biyokütle (biomass), hidrolik, jeotermal, hidrojen ve gelgit enerjileridir (Shyr, 2010). Doğanın
kanununda yenilenemeyen enerji türü yoktur fakat enerji kaynakları ile ilgili şöyle bir durum söz
konusudur: Bazı enerji kaynakları oluşumlarından dolayı doğada yenilenmeleri çok uzun zaman
almaktadır. Bu sebeptendir ki bu enerji kaynakları yenilenemez enerji kaynakları olarak
adlandırılmıştır. Yenilenemeyen enerji kaynakları ise petrol, kömür ve doğalgaz gibi fosil yakıtlar
yanında nükleer enerjidir (Doğanay ve Coşkun, 2017).
Yenilenemez enerji kaynaklarının bir gün tükeneceği gerçeğinin yanında kullanımları
sonrasında doğa üzerinde bıraktıkları yıkıcı izler de bir hayli önemlidir. Bu konu da insanlığın
gündemini en az enerji üretiminin sürdürülebilirliği ve katlanarak artan enerji ihtiyacının karşılanması
mevzusu kadar meşgul etmektedir. Çünkü insanoğlu tarafından doğaya karşı gerçekleştirilen her türlü
zararlı faaliyet, domino etkisi yaratıp birçok kategoride yıkımlara sebep olacak ve sonuçta zararları
katlanarak yeryüzünde yaşayan tüm canlılarla birlikte insanların karşısına çıkacaktır. Bu bağlamda
yenilenemez enerji kaynaklarının kullanımından ve bunun sonucu olarak ortaya çıkan atıklardan
kaynaklanan zararlar en çok çevre üzerinde hissedilmektedir (Türkmen, 2014). Bu kaynakların çevre
üzerindeki zararlı etkilerinden ötürü günümüz toplumları fosil yakıtların ilerideki elli yıl içerisinde
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daha kendileri tükenmeden dünyayı tüketecekleri endişesini taşımaktadırlar. Bu endişenin en büyük
nedenlerinden biri ise fosil yakıtlarla enerji üretilmesi neticesinde doğaya salınan sera gazlarının her
geçen gün küresel ısınma tehlikesini inanılmaz derecelerde arttırmasıdır. Durumun böyle devam
etmesi yakın bir gelecekte dünyanın insanlık için çok da iyi gözükmeyen, bugünkü halinden oldukça
farklı bir iklime sahip olacağını göstermektedir (Kadıoğlu ve Tellioğlu, 1996).
Enerji ihtiyacı her geçen gün artan sanayileşmiş toplumlar yenilenebilir enerji kaynakları
konusuna çok büyük ölçeklerde yatırımlar yapmaktadırlar. Öte yandan bu sahaya yapılan yatırımlar
yenilenebilir enerji hususunda bilgi, farkındalık ve öngörü sahibi yeni nesillere ihtiyacı doğurmaktadır.
Gelecek nesillerin çağın gerekliliklerine uygun hale getirilmesi zorunluluğu, yenilenebilir enerji
kaynakları konusunun eğitim müfredatlarında daha fazla yer alması ve temel eğitimin bir parçası
haline gelmesini gerekli kılmaktadır (Bozkurt, 2008; Şahintürk, 2014). Zira yeni nesillerin
yenilenebilir enerji kaynakları özelinde çağdaş bilgi donanımına erken yaşlarda sahip olmaları ve bu
kültürle büyümeleri bir zorunluluk halini almıştır. Özellikle okul öncesi öğretmenleri bu zincirin ilk
halkasını oluşturmaktadır. Okul öncesi eğitim kurumlarında görev alan bu öğretmenlerimiz çocuğu
toplumsal yaşama hazırlamada etkin rol oynamaktadırlar. Öte yandan okul öncesi eğitim kurumları ise
aileyi destekleyerek bu sorumluluğu yürütmektedirler. Okul öncesi eğitim üç yaşından itibaren
başlayan bir dönem olup eğitimin ilk basamağı olarak kabul edilmektedir (Bilaloğlu, Aslan, ve AktaşArnas, 2006). Yapılan araştırmalar okul öncesi eğitimin, bireyin ve toplumun gelişiminde büyük
öneme sahip ve de eğitim açısından kritik bir süreç olduğunu göstermektedir (Önder, 2011). Bu
dönemde çocukların elde ettiği beceri ve kazanımlar yaşam boyu etkisini sürdüreceği için bu dönemde
verilen eğitimin çok önemli olduğu bilinmektedir (Gömleksiz ve Serhatlıoğlu, 2013).
Okul öncesinin eğitim müfredatında Fen eğitimi önemli bir yere sahiptir. Çünkü fen, günlük
hayatın bir parçası ve herkes için büyük öneme sahip olan bir alandır. Okul programlarına fen
derslerinin yerleştirilme gerekçeleri düşünüldüğünde, bilimsel çalışma ve gelişmelerin önemini
anlayan, bu gelişmelerin çevreye ve topluma etkilerini görüp değerlendirebilen, sorunlara yapıcı,
yaratıcı ve eleştirel düşünerek yaklaşan ve de bu sorunlara bilimsel yöntemleri kullanarak çözümler
geliştirebilen bireylerin yetiştirilmesi hedef olarak belirlenmiştir (Gözütok, 2003). Okul öncesindeki
öğrencilerin çevreye ilgi ve merak duymaları onlarda araştırmacı ruhu oluşturmakta bu da onların tüm
gelişim alanlarına katkıda bulunmaktadır. Çocukların çevreyi analiz etmeleri, çevreye yarar ve zarar
veren etmenleri algılamaları çocuklara küçük yaşta çevreci bir kimlik kazandırmaktadır. Okul öncesi
öğrencilerinin çevreci bir kimlik kazanabilmeleri onları eğitecek olan okul öncesi öğretmenlerinin
çevre ve yenilenebilir enerji kaynakları hakkındaki tutum, bilgi ve becerilerine bağlıdır. O halde
yetiştirilecek olan okul öncesi öğretmen adaylarının Fen eğitimine bağlı olarak çevre eğitimine ve
bunun özelinde çevre eğitiminin önemli bir bölümü olan yenilenebilir enerji kaynaklarına karşı
tutumları önemlidir. Öğretmenlerin dünyayı etkileyen bu konulardaki tutumları, onların yetiştireceği
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öğrencilerin tutumlarına yansıyıp etkileyecektir. Bu bağlamda günümüzde ve gelecekte yenilenebilir
enerji kaynaklarının kullanımının artmasıyla birlikte bu enerji kaynaklarını etkin bir şekilde
kullanabilecek öğrencilerin okul öncesi dönemden itibaren bu konudaki farkındalıklarının arttırılması
son derece önemlidir (Mutlu, 2016). Okul öncesi öğretmenlerinin bu konuyla ilgili bilgi, tutum ve
farkındalığının yüksek olması toplumu olumlu yönde etkileyecektir. Öte yandan toplumun bilinç
düzeyinin bu sayede artacak olması, yenilenebilir enerji kullanımının eğitim açısından ne kadar önemli
olduğunu açıkça ortaya koymaktadır (Emlik, 2017).
Gelişmiş ülkelerde yenilenebilir enerji kaynakları çevre konusu içerisinde verilmekte, çevreye
duyarlı bireyler yetiştirilmesinde okul öncesi dönemden başlanılarak ilgili tüm konular sarmallık
ilkesiyle sunulmaktadır. Yenilenebilir enerji konusunu gündemlerine almış olan gelişmiş ülkeler, bu
konuyu eğitim programlarında ayrıntılı olarak ele almaktadırlar. Ayrıca enerjiyi daha verimli bir
şekilde kullanabilen ve yenilenebilir enerji kaynakları hakkında da bilinç düzeyleri daha yüksek olan
bireyler yetiştirmeyi kendilerine hedef olarak belirlemişlerdir (Çolak, 2015).
Bu çalışmanın amacı eğitim fakültesine devam eden 3. sınıf okul öncesi öğretmen adaylarının
yenilenebilir enerji kaynakları konusundaki tutumlarını bazı değişkenler paralelinde ortaya koymaktır.
Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır:
1-) Okul öncesi öğretmen adaylarının yenilenebilir enerji kaynakları konusundaki tutumları
cinsiyet değişkenine göre anlamlı farklılık göstermekte midir?
2-) Okul öncesi öğretmen adaylarının yenilenebilir enerji kaynakları konusundaki tutumları
annenin eğitim durumu değişkenine göre anlamlı farklılık göstermekte midir?
3-) Okul öncesi öğretmen adaylarının yenilenebilir enerji kaynakları konusundaki tutumları
babanın eğitim durumu değişkenine göre anlamlı farklılık göstermekte midir?
4-) Okul öncesi öğretmen adaylarının yenilenebilir enerji kaynakları konusundaki tutumları
ailenin gelir durumu değişkenine göre anlamlı farklılık göstermekte midir?
İlgili alan yazın tarandığında, yenilenebilir enerji kaynakları, sürdürülebilir kalkınma, enerji ve
alternatif enerji kaynakları konularında çok fazla araştırma yapıldığı görülmüştür. Fakat yenilenebilir
enerji kaynakları konusunun eğitime yön veren öğretmen adaylarında tutum çalışmaları sınırlı sayıda
olup özellikle eğitimin ilk halkasını oluşturan okul öncesi öğretmen adaylarında yok denecek kadar
azdır. Bu yüzden bu çalışma ile bu eksikliğin kapatılması özellikle de bu alanlarda araştırma yapan ve
yapacak olan araştırmacılara katkı sağlayacağı, en önemlisi de okul öncesi öğretmen adaylarının
yenilenebilir enerji kaynakları konusundaki tutumlarına bakılarak ileride bu tutumların gelecek nesil
için daha iyi nasıl olabileceği konusunda fikirler vereceği düşünülmektedir.
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2. YÖNTEM
Okul öncesi öğretmen adaylarının yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik tutumlarının bazı
değişkenlerle arasındaki ilişkilerin ortaya çıkarılması amacıyla yapılan bu çalışma, nicel yönteme
dayalı, ilişkisel tarama desenine göre desenlenmiştir. İlişkisel tarama deseni, iki veya daha çok
sayıdaki değişken arasındaki değişimin varlığını ya da derecesini belirlemek amacıyla yapılan
araştırma modeli olarak bilinmektedir (Karasar, 2006).
2.1. ÇALIŞMA GRUBU
Çalışmanın evrenini 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Antalya’da bulunan Akdeniz
Üniversitesi Eğitim Fakültesi özelinde Okul Öncesi Öğretmenliği bölümüne devam eden 3. sınıf
öğretmen adayları oluşturmaktadır. Araştırma 93 kız ve 34 erkek olmak üzere toplam 127 okul öncesi
öğretmen adayı üzerinden yürütülmüştür.
2.2. VERİ TOPLAMA ARAÇLARI
Araştırmada veri toplama aracı olarak, Tohit Güneş, Kazım Alat ve Ali İbrahim Can Gözüm
tarafından 2013 yılında geliştirilen ve 5’li likert tipinde, 26 maddeden oluşan ve madde ölçekleri
“Tamamen katılmıyorum”, “Katılmıyorum”, “Kararsızım”, “Katılıyorum” ve “Tamamen katılıyorum”
şeklinde ölçeklendirilen “Yenilenebilir Enerji Kaynakları Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Kullanım için
ölçeği geliştiren tüm yazarlardan da gerekli izinler alınmıştır. Ölçeğin açıkladığı varyans %51.94 ve
güvenirlik 0.87 olup yapılmış olan bu istatistiksel analizler, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik
tutum ölçeğinin geçerli ve güvenilir bir veri toplama aracı olduğunu göstermektedir. Çalışma için
incelenecek değişkenlere ait bilgi elde edebilmek için anket formunun başına araştırmacı tarafından
hazırlanan Kişisel Bilgi Formu eklenmiştir. Kişisel bilgi formunda 3. sınıf okul öncesi öğretmen
adaylarına ait cinsiyet, anne eğitim durumu, baba eğitim durumu ve aile gelir durumundan oluşan dört
değişken yer almıştır.
2.3. VERİLERİN ANALİZİ
Verilerin analizi betimsel analiz tekniklerine göre yapılmıştır. Veri analizinde SPSS istatistik
paket programı kullanılmış, verilerin frekans dağılımlarına bakılmıştır. Okul Öncesi Öğretmen
adaylarının

yenilenebilir enerji

kaynaklarına

ilişkin

tutumlarının değişkenler

değerlendirilmesinde t-testi ve tek yönlü varyans analizi uygulanmıştır.
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3. BULGULAR
Çalışmanın bu bölümünde verilere ait istatistiksel analizler çalışmanın alt amaçları
doğrultusunda sunulmuştur. Tablo 1’de Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünde okuyan 3. sınıf
öğrencilerinin yenilenebilir enerji kaynaklarına ilişkin tutumları incelenmiştir.
Tablo 1: Öğretmen Adaylarının Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına İlişkin Tutumlarının Cinsiyete
Göre Değerlendirilmesi
Cinsiyet

N

X

SS

Kız

93

108.33

11.35

Erkek

34

103.83

14.80

sd

t

p

125

1.81

0.07

*p|>0.05
Okul öncesi öğretmen adaylarının yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik tutumlarının
cinsiyetlerine göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğini ortaya çıkarmak için t testi yapılmış olup
sonuçlar yukarıda tablo 1’de gösterilmiştir. Tablo 1‘e bakıldığında okul öncesi öğretmen adaylarının
yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik tutumlarının cinsiyete göre anlamlı bir farklılık (p=0.07)
(0.07>0.05) oluşturmadığı görülmektedir. Bu durumda kız ve erkek okul öncesi öğretmen adaylarının
yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik tutumlarının benzerlik gösterdiğini söyleyebiliriz.
Tablo 2: Öğretmen Adaylarının Yenilenebilir Enerjiye İlişkin Tutumlarının Babanın Eğitim
Durumuna Göre Değerlendirilmesi
Varyansın
Kaynağı

Kareler
Toplamı

sd

Kareler
Ortalaması

Gruplar
Arası
Gruplar İçi
Toplam

1822.69

5

364.53

17782.62
19605.32

121
126

146.96

F

p

Anlamlı
Fark
1-5

2.48

0.03

1-6

*p|<0.05
Tablo 2, okul öncesi öğretmen adaylarının yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik
tutumlarının baba eğitim durumuna göre ilişkisini açıklayan tek yönlü varyans analizi (ANOVA)
sonuçlarını göstermektedir. Tabloya göre anlamlı bir farkın (p=0.03) (0.03<0.05) çıktığı
görülmektedir. Bu farkın nedenini saptamak için Post Hock testlerinden Scheffe Testi yapılmıştır.
Scheffe testi sonucunda bu farkın 1-5 ve 2-6 grupları arasında olduğu görülmüştür. Yani hiç okula
gitmemiş baba eğitim durumuna sahip öğretmen adaylarının tutumu, Fakülte ya da yüksekokul eğitim
durumuna sahip öğretmen adaylarının tutumlarına göre düşük çıkmıştır. Aynı şekilde baba eğitim
durumu ilkokul mezunu durumundaki öğretmen adaylarının tutumu, fakülte ya da yüksekokul mezunu
eğitim durumuna sahip öğretmen adaylarının tutumlarına göre düşük çıkmıştır.

1135

X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Nevşehir / 2018

Tablo 3: Öğretmen Adaylarının Yenilenebilir Enerjiye İlişkin Tutumlarının Annenin Eğitim
Durumuna Göre Değerlendirilmesi
Varyansın
Kaynağı

Kareler
Toplamı

sd

Kareler
Ortalaması

Gruplar
Arası
Gruplar İçi

125.47

5

25.09

19479.84

121

160.99

Toplam

19605.32

126

F

p

156

Anlamlı
Fark

0.97

P>0.05

*p|>0.05
Tablo 3 okul öncesi öğretmen adaylarının yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik tutumları
ile anne eğitim durumu arasında anlamlı farklılığın olup olmadığını göstermektedir. Okul öncesi
öğretmen adaylarının tutumları ile anne eğitim durumu arasında anlamlı bir farklılık (p=0.97)
(0.97>0.05) yoktur.
Tablo 4: Öğretmen Adaylarının Yenilenebilir Enerjiye İlişkin Tutumlarının Ailenin Maddi Durumuna
Göre Değerlendirilmesi
Varyansın
Kaynağı

Kareler
Toplamı

sd

Kareler
Ortalaması

Gruplar
Arası
Gruplar İçi

539.69

4

134.92

16650.99

115

144.79

Toplam

17190.68

119

F

p

Anlamlı
Fark

0.93

0.44

P>0.05

*p|>0.05
Tablo 4 okul öncesi öğretmen adaylarının yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik tutumları
ile ailenin maddi durumu arasında anlamlı farklılığın olup olmadığını göstermektedir. Okul öncesi
öğretmen adaylarının yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik tutumları ile ailenin maddi durumu
arasında anlamlı bir farklılık (p=0.44) (0.44>0.05) yoktur.
4. SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER
Yenilenebilir enerji kaynakları konusu kapsamlı olarak fen bilimleri dersinde verilmektedir.
Bu yüzden okul öncesi öğretmen adaylarının lisans sürecinde almış oldukları fen eğitimi ve bunun
sonucu olarak kazanmış oldukları tutum çok büyük bir öneme sahiptir. Fen bilgisi öğretmen
adaylarının bu konuda yüksek düzeyde bilince sahip olması ve bu bilinci yetiştirecekleri öğrencilere de
aşılaması oldukça önemlidir. Çünkü bir öğretmenin eseri yetiştirmiş olduğu öğrencileridir. Fen
eğitiminin önemli amaçlarından birisi de öğrencilerin çevresine karşı hassas ve son derece duyarlı
bireyler olmasıdır. Aynı zamanda bu öğrencilerin yenilenebilir enerjinin ne olduğu, kullanımı
sonucunda çevreye ne gibi faydalar sağlayacağını bilmesi ve bunu hayatında uygulayabilecek bilgi ve
beceriye sahip olması gerekmektedir. Bu donamıma sahip yeni nesillerin yetiştirilmesi konusunda en
büyük görev de öğretmenlere düşmektedir.
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Bu çalışmada, öğretmen adaylarının yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik tutumları bazı
değişkenler paralelinde ortaya çıkarılmıştır. Örgün eğitimin başlangıcı olan okul öncesi dönemde aktif
rol alacak olan okul öncesi öğretmen adaylarının çevre eğitiminin bir parçası olan yenilenebilir enerji
kaynakları hakkındaki tutumları gelecek nesiller için önem arz etmektedir. Bu doğrultuda yapılan bu
çalışmada okul öncesi öğretmen adaylarının bazı değişkenlerle ilişkisi incelenmiştir.
Okul öncesi öğretmen adaylarının yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik tutumları; cinsiyet
ve anne eğitim durumuna göre anlamlı farklılık göstermemiştir. Bu sonuç cinsiyet açısından
öğrencilerin yenilenebilir enerji hakkındaki tutumları arasında istatistiksel bir farkın olmadığını
göstermektedir. Alanyazın da ise Fırat, Sepetçioğlu ve Kiraz (2012) tarafından yapılan paralel bir
çalışmada öğretmen adaylarının yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik tutumları cinsiyet ve anne
eğitim durumuna göre anlamlı farklılık göstermemiş olup bu çalışmayla benzerlik göstermektedir.
Bilen, Özel ve Sürücü (2013) tarafından yapılan “Fen Bilgisi öğretmen adaylarının Yenilenebilir
Enerjiye Yönelik Tutumları” adlı çalışmada ise fen bilgisi öğretmen adaylarının yenilenebilir enerji
kaynaklarına karşı tutumları erkekler lehine anlamlı bir farklılık oluştururken Karatepe, Varbek Neşe,
Keçebaş ve Yumurtacı (2012) tarafından yapılan benzer bir çalışmada kız öğrencilerinin yenilenebilir
enerji kaynaklarına karşı tutumları erkek öğrencilere göre yüksek çıkmıştır.
Çalışmamızda okul öncesi öğretmen adaylarının yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik
tutumları babanın eğitim durumuna göre anlamlı farklılık oluştururken; alanyazında Fırat vd. (2012)
tarafından yapılan çalışmada öğretmen adaylarının yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik tutumları
babanın eğitim durumuna göre anlamlı bir farklılık oluşturmamıştır. Bu durum çalışmamızın farklı bir
sonucu olup bu farkın babanın aldığı eğitim derecesinden dolayı daha çok bilgi sahibi olabileceği
durumundan kaynaklandığı düşünülebilir.
Okul öncesi öğretmen adaylarının yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik tutumları ailenin
gelir durumuna göre anlamlı bir farklılık oluşturmamıştır. Benzer şekilde Mutlu (2016) tarafından
yapılan çalışmada fen dersi öğretmen adaylarının yenilenebilir enerji kaynaklarına karşı
farkındalıkların aile gelir düzeyine göre anlamlı bir farklılık oluşturmadığı saptanmıştır. Yine Karatepe
ve ark.(2012) tarafından yapılan benzer bir çalışmada daha iyi bir gelecek için yenilenebilir enerji
eğitiminin etkili olması gerektiği belirtilmiştir. Çalışmanın diğer bir özelliği ise üniversite
öğrencilerinin yenilenebilir enerji kaynaklarına ilişkin tutumlarını incelemiş olmasıdır. Çalışma
sonucunda anne-baba eğitim seviyeleri ile doğrudan bir sonuç tespit edilmiştir. Bu sonuca göre annebaba eğitim seviyesinin artmasıyla birlikte yenilenebilir enerji kaynakları hakkında üniversite
öğrencilerinin farkındalıklarının da arttığı tespit edilmiştir.
Çalışmamızın önerileri şu şekilde sıralanabilir:
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1-) Gelecek nesilleri yetiştirecek olan öğretmen adaylarının ilk halkasını oluşturan okul öncesi
öğretmen adaylarının ders programlarında çevre eğitimine ve akabinde yenilenebilir enerji kaynakları
konusuna daha çok yer verilmesi sağlanmalıdır.
2-) Yenilenebilir enerji kaynakları konusunda okul öncesi öğretmen adayları ile görüşmeler
yapılarak araştırmaya nitel bir boyut eklenerek desteklenmesi sağlanabilir.
3-) İleride yapılacak güncel çalışmalarla okul öncesi öğretmen adaylarının yanında fen bilgisi
ve sınıf öğretmen adaylarının da tutumları da ortaya konarak branşlar arasındaki farklılıklar
incelenebilir.
4-) Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik okul öncesi eğitimi alan öğrenciler ile okul
öncesi eğitim almayan öğrenciler arasındaki farklılığı görmek adına bir çalışma yapılabilir.
Sonuç olarak yenilenebilir enerji kaynakları, çevre dostu, temiz, güvenilir, gelecek vaat eden
ve de tükenmeyen enerji kaynaklarıdır. Bu kaynakların ülke ekonomisine ve dünya ülkeleri içinde elde
ettiği konuma katkısı oldukça fazla olduğu için bu kaynakların kullanımı yaygınlaştırılmalıdır. Bunu
yapmak için de en temelden başlanarak bilinç oluşturulmalı ve bu bilinç yeni nesillere aktarılarak hem
ülkenin kalkınması sağlanmalı hem de dünya için fayda sağlanmalıdır. Bunun için fen bilimleri
dersinin içeriği güncellenmeli, yetiştirilecek öğretmenlerin olumlu görüş ve davranışları öğrencilere
aktarılmalı, böylelikle ülkeye ve tüm dünyaya yarar sağlayan nesiller yetiştirilmelidir (Emlik, 2017).
Bu durumda en büyük görev öncelikle Milli Eğitim Bakanlığı’na, akabinde ise değerli öğretmenlere ve
öğretmen adaylarına düşmektedir. Nitekim çevreye karşı duyarlı ve yenilenebilir enerji kaynakları
hususunda yeterli bilgi, beceri ve tutuma sahip nesiller yetiştirmek, küresel anlamda rekabetin oldukça
kızıştığı günümüz dünyasında ve de gelecekte var olabilmenin olmazsa olmaz şartlarından birisidir.
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TÜRK SPOR GAZETECİLİĞİNDE ERTUĞRUL ÖZKÖK ETKİSİ
Necati CERRAHOĞLU
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BESYO, Spor Yöneticiliği Bölümü
necerrahoglu@comu.edu.tr

ÖZET
Futbol, sahip olduğu popülaritesi sayesinde dünya genelinde en büyük sosyal hareket olarak
tanımlanmaktadır. Futbol taraftarları da futbolun vazgeçilmez fon gurubu, asıl hedef kitlesidir. Futbol taraftar
yapılanmaları futbol kulüp yönetimleri üzerinde oldukça etkili bir baskı gurubu oluşturmaktadır. Bu etki güçleri
yanı sıra kamu yönetimi açısından da dikkate alınması gereken sosyal hareket gurupları oldukları hakkında
tereddüt yoktur. Türkiye’de Spor Gazeteciliği en popüler alanlar arasında olmasına rağmen hak ettiği
saygınlıktan uzaktır. Gazetecilik temel alanı kriterlerinden objektiflik ve nesnellik anlamında ağır eleştirilere ve
sitemlere muhatap olmaktadır (Irvan, 2003 ve Cerrahoğlu, 2004 ve 2006). Türkiye’nin Medya alanında amiral
gemisi kabul edilen Hürriyet Gazetesinde 20 yıl genel yayın yönetmenliği yapan ve halen köşe yazarlığı yapan
ERTUĞRUL ÖZKÖK’ün Spor Gazeteciliği hakkında öngörüleri, beyanları ve yazıları bu araştırmanın
konusudur. Ertuğrul ÖZKÖK’ün iki farklı çıkışlar medyaya büyük tesir etmiş, uzun süreli tartışmaları
tetiklemiştir. Bu iki farklı yaklaşım (vaka analizi) bu araştırmanın konusudur.
1.
Ertuğrul ÖZKÖK, 2007 yılında TSYD Eğitim Seminerinde Spor Medyasının geleceği konulu
panele davetli konuşmacı sıfatı ile katılır. "Schevchenko'nun Fenerbahçe'ye geleceğiyle ilgili haberi yalan
olduğunu bile bile büyük bir keyifle okudum, bir gün sonra tekzip edileceğini de biliyordum, bir Fenerbahçeli
olarak bu haberden mutlu olduğunu, tıpkı diğer haberler gibi basının bu şekilde haberler yapması normaldir
ve bir mahsuru yoktur" açıklaması Türk Medyasında uzun bir süre tartışıldı. Gazete okuyucularını mutlu etmek
gibi bir misyonları olduğunu bunun da bir pazarlama yöntemi olduğuna da vurgu yaptığı anlaşılmıştır.
2.
Ertuğrul ÖZKÖK 2017 yılında Hürriyet Gazetesindeki köşe yazısında: "Spor tribününde kaç
Boğaziçi ve ODTÜ üniversite mezunu spor gazetecisi var" başlıklı yazısı ile Medyada çok ciddi bir tartışmanın
da fitilini ateşledi. Bu fikre katılanlar olduğu kadar da karşı çıkanlar ve Ertuğrul ÖZKÖK’ü eleştirenler oldu.
Sosyoloji alanında doktora mezunu olan ve Türkiye’de tüm boyutları ile halen karar vericiler üzerinde
önemli etki gücüne sahip olan eski genel yayın yönetmeni ERTUĞRUL ÖZKÖK’ün yaklaşımları, etkileri ve
vaka analizi kapsamındaki çıkışlarının doğurduğu sonuçlar bu araştırmaya konu edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Ertuğrul ÖZKÖK, Hürriyet Gazetesi, TSYD, Spor Gazeteciliği
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GİRİŞ
Spor medyası 1990’lı yıllardan sonra hızla gelişti, kendisine önceki dönemler ile
kıyaslanamayacak kadar geniş kitleler buldu. Sporseverlerin olağan üstü ilgisine paralel olarak da
medya organları spor yayınlarına özel yatırımlar yaparak personel, teknik cihaz başta olmak üzere
kaynak aktararak daha çok para kazanmaya odaklandılar (Cerrahoğlu, 2004a).
Türk Spor medyasında altın yıllar olarak kategorilendirilen 1980’li yıllardaki düzen ve
hassasiyet özelliklerini kaybetme trendine girdi. Daha çok reyting ve daha fazla tiraj mesleğin
belirleyicisi oldu, böylelikle de meslek derin bir imaj kaybına uğradı (Cerrahoğlu, 2004b). Bu erezyon
öyle bir boyut kazandı ki; medya araştırmalarında akademisyenler artık spor medyasını ve spor
gazetecilerini objektiflikten uzak, sporseverler gibi kesin taraf olarak tanımlamaya başladılar (Irvan
2000). Bu tanımlamalar spor gazetecilerini hiç rahatsız etmedi, futbol takımları lehine bir taraftardan
farksız yazı ve yorumlar hiç eksilmeden devam etmektedir.
Spor Gazetecilerinin örgütlü STK’larından olan Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) yılda
bir yapılan sempozyumlarında da konu sıklıkla tartışılmakta, ancak meslek imajının erozyonuna
çözüm üretebilmek mümkün olamamaktadır .
Spor gazeteciliğinin futbol gazeteciliğine indirgenmesinin önüne geçilememektedir. Bu
durumda medya yöneticilerinin ve medya patronlarının ticari bakış açılarının çok önemli payı söz
konusudur. Hürriyet Gazetesi yazılı medyanın Amiral gemisi olarak kabul görür, yaptığı yayınlar ve
durduğu pozisyon tüm medyayı etkiler. Hürriyet Gazetesinin 20 yıl Genel Yayın Yönetmenliği yapmış
olan Ertuğrul ÖZKÖK, yayın yönetmenliğinden ayrılmış olmasına rağmen halen daha medyada
yönelimler ve trendler konusunda etkilidir. ÖZKÖK’ün sosyoloji alanında doktora eğitimini
tamamlamış olması, akademisyen kimliğinin de olması araştırılan konuyu daha da ilginç kıldığı
açıktır.
TÜRK MEDYASININ TİCARİ KAYGILARI
Medya alanına geniş kaynak ayrılması, yatırımlar yapılması, medya yöneticilerini yaptıkları
gazetecilik yanı sıra pazarlama konusunda da yeni yönelimlere sevk etti. Medya organlarının birbiriyle
rekabetleri çok şiddetlendi, rekabet sonucu ulaşılan veya ulaşılamayan tiraj ve reytingler sektörün
belirleyicisi oldu. Gazeteciliğin temel kriteri olan Objektiflik / Nesnellik eski önemini ve değerini
kaybetti, yerini daha fazla tiraj ve daha fazla reytinge terk etmek zorunda kaldı (Cerrahoğlu, 2005).
Medya dünyasında bu radikal değişim TSYD Seminerinde tartışıldı, Spor medyasının duayen
isimlerinden Şansal BÜYÜKA saat 20:59 ile 21:00 arasındaki reyting raporları önümüze
konulduğunda dizlerimiz titrer, bu durum hemen her gün değerlendirmelerde yaşanır (TSYD
Semineri).

1142

X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Nevşehir / 2018

ERTUĞRUL ÖZKÖK ETKİSİ
Türkiye’nin en etkili gazetecisi ve Genel Yayın Yönetmeni bu yaklaşımlarını 2007 yılında
TSYD Eğitim Seminerinde seslendirmesi, üstelik de TSYD başkanının moderatörlüğünde ve Spor
Medyanın Geleceği konulu panelde yapılabilmiş olunması ticarileşmenin açık bir manifestosu olarak
okumak gerekir. Katılımcıların itiraz etmemiş olması da gösteriyor ki spor medyasının etik değerleri
ve mesleki kodları yer ile yeksan olmuştur. Konuşmacının medya sektöründe otorite olması, medya
çalışanlarının üzerinde işe almak / işten çıkarmak konusunda sınırsız yetkiye sahip olması olası
itirazları veya farklı görüşleri perdeleyebilmiştir.
Yer: Antalya'daki TSYD Eğitim Semineri
Konu: Spor Medyasının Geleceği
Oturum Başkanı : Esat Yılmaer (TSYD Genel Başkanı)
Oturum başkanının "Türkiye'nin en büyük gazetesinin genel yayın yönetmeni" diye
muhteşem bir şekilde takdim edilen Ertuğrul Özkök söz alır. Der ki "Schevchenko'nun
Fenerbahçe'ye geleceğiyle ilgili haberi yalan olduğunu bile bile büyük bir keyifle okudum, bir gün
sonra tekzip edileceğini de biliyordum, bir fenerbahçeli olarak bu haberden mutlu olduğunu, tıpkı
diğer haberler gibi basının bu şekilde haberler yapması normaldir ve bir mahsuru yoktur" dedi.
okuyucuları mutlu etmek gibi bir misyonun olduğunu, bir pazarlama yöntemi olduğunu
vurgulamıştır.
Şimdi gizlenen parçaları birleştirelim;
1) Fenerbahçe hakkında yalan olduğuna yüzde yüz inansan da haber yapacaksın,
2) Yapılan bu haberler neticesinde diğer takımlara sayfa ayırmak zorunda kalmayacaksın,
3) Yalan haberin önemini anlayacaksın,
4) Türkiye de Spor yazarı olmak isteyenler bu söylediklerimizi bir kenara not etsinler
geleceklerini karartmasınlar,
5) TSYD Eğitim seminerinde bunları konuşabildiğimize göre ve sizde bir tepki
vermediğinize göre söylediklerimi peşinen kabul ettiniz.
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Yalan haberin masum olabileceği, pazarlama anlamında gerekçeler sunulması hiçbir şekilde
evrensel spor gazeteciliği bağlamında açıklama oluşturmaz. Yaklaşım tarzı spor medyasını hızla
magazinleştirmek ve bulvar basını haline getirmek ile eşdeğer olduğu tartışmasızdır.

GENEL YAYIN YÖNETMENLİĞİ SONRASINDA ÖZKÖK YAKLAŞIMI
20 yıl aralıksız Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği görevini sürdüren Ertuğrul
ÖZKÖK, 2010 yılının ilk gününden itibaren görevini devretti, yazarlığa devam etmektedir. Özkök,
16.10.2017 tarihli yazısında büyük yankı uyandırdı ve geniş bir tartışmayı başlattı.
Basın tribününde kaç Boğaziçi’li, kaç ODTÜ’lü var?
Yeni tribün sosyolojisi, yeni bir içerik talebi yaratmış, yeni içerik de spor yazarı profilini
değiştirmiştir. İngiltere’de futbol yazarları artık Oxford ve Cambridge’den mezun olmaktadır.
Türkiye’de şu soru er veya geç sorulacaktır: Şu an basın tribününde kaç Boğaziçili, kaç ODTÜ,
Koç, Sabancı mezunu var?
YENİ TRİBÜN SOSYOLOJİSİ YENİ YAZARINI ARIYOR
Yeni tribün sosyolojisi, yeni bir içerik talebi yaratmış, yeni içerik de spor yazarı
profilini değiştirerek, “Sporda yeni yazma biçimlerini” yaratmıştır. O değişirken, gazete,
televizyon, internet yapılanması içinde sporun önemi artmış, yazar yorumcusu da spor
yazarlığına terfi etmiştir. Peki nedir yeni spor yazarı profili?
İNGİLİZ TRİBÜNÜNDE OXFORDLULAR DÖNEMİ
Bu konuda 3 kitap yazan Oxford Üniversitesi mezunu. “İngiltere’de futbol yazarları
artık Oxford ve Cambridge’den mezun olmaktadır.” Türkiye Spor Yazarları Derneği’nin üyelik
koşullarını belirleyen koşullar, dernek tüzüğünün ikinci bölümünün 5’inci maddesinde yazılı.
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Üyelik için aranan şart “Spor gazeteciliğini meslek edinmiş olmak ve Türkiye’de faaliyette
bulunan basın ve yayın organlarında sözleşmeli olarak çalışıyor olmaktır.” Yani bir eğitim
şartı yoktur ve bence de normaldir. Çünkü meslekteki profil değişimini, eğitim zorunluğu ile
değil, bu mesleğe gönüllü olarak gelen insan profilinin eğitiminin üyeliği ile sağlamak
doğrudur.

DERBİDEN SONRA BASIN TRİBÜNÜ
G.saray-Fenerbahçe derbisinden sonra yazılan yazılara işte bu yeni tribün sosyolojisi ve
onun talep ettiği yeni yazar profile açısından baktım. Televizyon yorumcularının bazıları, bundan 5
yıl önce zirvesine çıkan “Holigan yorumculuk” dönemini kapatmamış. Reytingi, aşırı şahsileşmiş,
baharatını sadece hakaret ve küçültücü, aşağılayıcı lakaplar takmaktan alan tarz devam ediyor.
Bazı kanallar ise yeni bir yorumcu profiline doğru ilerlemeye başlamış.
KOMBİNE TRİBÜNÜ ARTIK LEVENT 51’İ DEĞİŞTİRECEK
İngiltere’de tribünün yeni sosyolojisi, spor yazarı profilini değiştirdi. Peki Türkiye’de ne
olacak? Geçen derbi, tribünde holiganizmin izlerinin hala tam olarak silinmediğini gösterdi. Spor
yorumculuğunda da holiganizm hala prim yapıyor ve müşterisi var. Benim tahminim, iki taraf ta
karşılıklı olarak sporun yeni sosyolojisini yaratmaya başlamalı. Ama şimdilik daha ileri gibi
görünen ihtimal, en azından kombine seyircisinin Levent 51’i değişime zorlamasıdır. Bence Levent
51’in, Jonathan Wilson’un üç kitabını, kendi kütüphanesine bir an önce dahil etmesinde yarar var.
Çünkü er veya geç şu soru sorulacak:
Şu an basın tribününde kaç Boğaziçili, kaç ODTÜ, Koç, Bilkent, Sabancı mezunu var?

Hürriyet yazarı Ertuğrul ÖZKÖK’ün 2007 yılında TSYD Eğitim Seminerinde Spor Medyasını
pazarlama tekniklerine indirgeyerek kurban eden bir gazeteci olarak 10 yıl sonra Spor Medyasında
kaliteyi arayan, araştıran ve İngiltere örneklerini vererek en seçkin Türk Üniversite mezunlarının
neden Spor Medyasında çalışmadığını sorgulayan yazısı ciddi infial uyandırdı. İlk etapta olaya tepki
gösteren gazeteciler araştırıldığında;
•

Tayfun Bayındır (Milliyet Gazetesi Spor Müdürü): Keşke Ertuğrul Özkök’ün söylediği her
şey Türk spor yazarlığında hayata geçebilse. Keşke bütün spor yazarları Bilkent’ten,
Boğaziçi’nden ya da ODTÜ’den çıkabilse. Ama Türkiye koşullarında bunun olma ihtimalinin
sıfır seviyesinde seyrettiğini en iyi Sayın Özkök bilir. Hangi ODTÜ, Boğaziçi ya da Bilkent
mezunu 1500 ile 2500 lira arasında değişen maaşla gelip spor yazarlığı yapar. Ya da bu
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üniversitelerden mezun olmuş hangi gencimiz en az 2 yıl ücret almadan stajyer olarak gelir
spor yazarlığı adaylığı yapar. Bunların olma ihtimalinin sıfır olduğunu en iyi Özkök bilir.
Çünkü çok uzun süre Hürriyet gibi bir gazetenin genel yayın yönetmenliğini yaptı. Ustam
Özkök’e katıldığım ana nokta ise evet ne yazık ki artık kulüp muhabirleri (ki yaklaşık 10 yıldır
böyle) holiganizm seviyesinde izledikleri takımları tutmaktalar. Kısacası objektif, tarafsız,
kulüp muhabiri Türkiye’de parmakla gösterilecek kadar az. Ve onlarda ne Bilkent’li ne
ODTÜ’lu ne de Boğaziçi’li.
•

Kanat Atkaya (Hürriyet Gazetesi Yazarı):Dünyadaki spor medyası Türk basınının geneline
göre çağdaş ve modern yayıncılığa en hızlı yaklaşan grup. Ertuğrul Bey fark etmemiş olabilir
fakat genç kuşakta pek çok önemli pozisyondaki muhabir ve yorumcu zaten iyi okullardan ve
farklı bölümlerden mezun. Dünyayı takip eden, yayın takip eden pek çok genç isim var.
Medyanın geneline göre daha hızlı gelişen bir bölüm spor. Daha iyisi olur mu elbette olur ama
Ertuğrul Bey biraz hızlı karar vermiş. Sokrates dergisini bir okusun isterim.

•

Atilla Gökçe (Spor Yazarı eski TSYD Başkanı – Milliyet): Ertuğrul

Özkök,

toplumda genel talep yükselişini, eleştirel bakışı, analitik düşünceyi gören, gözleyen bir
gazeteci olarak basın tribünlerinin de eğitim seviyesinin okuyucular ya da sporseverlerin
merakı ölçüsünde zenginleşmesini istiyor. Bu doğru bir tespit. Ancak, medyanın bugün içinde
bulunduğu genel koşullar bu talebi karşılayacak biçimde değil. Her şeyden önce Genel Yayın
yönetmenleri ve patronların böyle bir talebe pencere açmaları gerekiyor. Oradan bakmak ve
görmek için. Gökmen’e TSYD tribünlerini asla kapamamıştır, Ertuğrul maddi bir hata
yapıyor. Ona her zaman tribünde yer vermiş, uluslararası müsabakalara, Şampiyonlar Ligi
maçlarına akredite ettirmiş ve ölümünde de Galatasaray maçlarında basın tribününde
kendisine tahsis edilen koltuğa fotoğrafı ve çiçekler koymuştur. Bu yanlışın vicdanen
düzeltilmesini talep ediyorum.
•

Oğuz Tongsir (TYSD Başkanı): Ertuğrul Özkök’ün görüşene katılmamak mümkün değil.
Kalitenin düştüğünü biz de kabul ediyoruz. Ama bunun sorumlusu TSYD olarak gösterilemez.
İşe alınacak kişilere ben mi karar veriyorum. Yoksa Hürriyet Gazetesi mi? Sadece Hürriyet
genelinde söylemiyorum diğer gazetelerde de böyle. O zaman kendi alacakları adamları
seçerken daha özenli davranacaklar. Bilkent’li, ODTÜ’lü seçsinler. TSYD’nin bu konuda
yapacağı bir şey yok. Amma velakin çok doğru söylüyor. Bu kalite sadece spor yazarlığıyla
ilgili değil. Türkiye’nin genelinde bir kalite sorunu var. Kulüp başkanları spor yöneticiliği
okudular da mı bu koltuklarda oturuyorlar? Müteahhit adam gelip o koltukta oturuyor. Bu çok
güzel bir konu, masaya yatırılması lazım. TSYD’nin ocak ayında yapacağı toplantıda daha
şimdiden bize bir yol gösterici oldu. Kafamızda şimşekler çakmaya başladı. Onun açtığı bu
yolu Hürriyet gazetesinin bir ateşlemesi olarak görüyorum.
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•

Serdar Ali Çelikler (NTV Spor Yorumcusu): Ertuğrul Özkök haklı. Yeni tribün sosyolojisi
yeni gelişen dünya spor basınını da elbette geliştirecek. Bizim basın tribünümüzde onun
deyimiyle Levent 51 numara mutlaka bazı değişimler yaşayacak. ODTÜ’lü Boğaziçi’li,
Sabancı ve Koç üniversiteli çocuklar bu tribünlerde oturacaklar. Ama yeni dünya düzeninde
yeni futbol düzeninde ve yeni futbol sosyolojisinde Aziz Yıldırım gibi eski figürlere de yer
yok. Dolayısıyla onun uçağında 2A’da oturan Ertuğrul Özkök de artık kendine yeni koltuklar
bulmak zorunda kalacak.

•

Mehmet Demirkol (NTV Spor Yorumcusu): Ertuğrul Özkök’ün istediği o yüksek eğitimli
krem tabaka öğrencileri medyaya kazandırmak çok mümkün değil çünkü maaşlar o seviyede
değil. Dolayısıyla iyi öğrenciler başka sektörleri tercih ediyorlar. Ancak delilik seviyesinde bu
işi çok sevenler paraya da çok ihtiyacı olmayanlar girebilir. Aslında konu bu değil. Şu anda
spor medyasında en büyük problem özellikle muhabir arkadaşlarımızın içine itildiği fanatik
taraftar olmadan bu işin yapılamayacağı kıskacı. Bizim muhabir arkadaşları bundan
kurtarmamız

lazım.

Sosyal

medya

çıktıktan

sonra

muhabir

arkadaşlarımız,

genç

arkadaşlarımız maalesef kendilerini en çok fanatik taraftar kesimine kabul ettirmek
zorunluluğunu

hissederek

işlerini

yapmak

zorundalar.

Spor

medyasını

yönetenler

arkadaşlarımızı bu dertten kurtarmalı. Biz Galatasaray’ın Fenerbahçe’nin Beşiktaş’ın
muhabirleriyle karşı karşıyayız. Aslında Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş muhabirleri
olması gerekiyor arkadaşlarımızın. Bu rahatlığı onlara tanımamız lazım.
•

İbrahim Seten (Vatan Gazetesi Spor Müdürü): Özkök 20 yıl Hürriyet’te genel yayın
müdürlüğü yaptı. Ertuğrul 20 sene boyunca eğer spora en az şarap kadar değer verseydi; en
azından kendi medyasını Boğaziçililerle doldurmuş olurdu. Ama kusura bakmayın da hem üst
düzey üniversitelerde okuyacaklar hem de asgari ücretin bi' tık üstüne spor muhabiri, yazarı,
yöneticisi olacaklar. O okulları bitirenler yılda en az 100 bin dolar ücretle kariyer planını
yapabilecek zekâda. Spor medyasında bugün bir kalite problemi varsa bu silsilede en
masumlar da yaşamak için adeta Survivor'da yarışır, 3 kuruşa haber kovalayan, 50 lira
harcırahla deplasmanlara gönderilen, spor yöneticileri tarafından aşağılanan, futbolcular
tarafından tartaklanan medya emekçileridir.
SONUÇ
2007 yılında TSYD Eğitim seminerinde radikal çıkış ile spor medyasını pazarlama

yöntemlerine kurban eden Ertuğrul ÖZKÖK’ün tarzı Hürriyet Gazetesinde aşağıdaki gibi sahiplenildi.
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Sporun ve özellikle futbolun çok önemli bir işletmecilik haline geldiğine değinen Ertuğrul
Özkök, "Sporu ekonomi sayfalarına sokan benim, kulüp bilançolarını halkın bilmesi lazım. Böyle
olduğu zaman, yani işletmecilik ön plana çıktığı zaman çok parlak yöneticiler kulüp yönetimlerine
gelir" diye konuştu.
Spor yazarlarının biraz statükocu olduğunun altını çizen Ertuğrul Özkök şu yorumu yaptı:
"Medya, doğası gereği tutucu. Üslup ve içerik açısından cesur arayışların olduğunu maalesef
görmüyorum. Bunun için kadın yazarların çoğalması gerekir. Kadın yazarlar çok daha fazla cesur.
Örneğin Hürriyet’te çok başarılı bir şekilde kendilerine verilen alanları genişlettiler”.
Köşe yazarlarının da ne kadar gerekli olduğunu kendi kendime sormaya başladım. Köşe
yazarları fikir satar, ama günümüzde insanların fikre ihtiyacı yok. Artık herkesin fikri kıymetli. İnternet
çağında herkes istediği fikre ulaşabiliyor. Spor yazarlarının daha bilgili ve derinlemesine yazılar
yazması gerekiyor. Eleştiri konusunda da yazarların çok kırıcı olduğunu düşünüyorum. Tarzı
değiştirmek gerekiyor. Bizim işimiz insanları eğlendirmek. Ayrıca bana göre bir cemaat ya da loca
olan

spor

medyasının

kapılarını

ekonomi

gibi

başka

alanlara

da

açması

gerekiyor."

(http://www.hurriyet.com.tr/spor-medyasi-ronesans-yapmali-5749766 )

Spor gazetecileri Ertuğrul ÖZKÖK’ün 10 yıl ara ile birbirinden tamam zıt iki farklı görüşü
seslendirmesine fazla eleştirel yaklaşmadıkları gözlemlenmektedir. Ancak ÖZKÖK’ün genel yayın
yönetmeni olduğu dönemde sınırsız yetkileri de dikkate alındığında yeni düşüncelerini hayata
geçirmek için önünde bir engelden de söz edilemezdi. Bu yetkilerini damadı olan Ercan SAATÇİ’ye
nasıl kullandığı önemlidir. SAATÇİ toplumda sanatçı kimliği ile tanınır, ÖZKÖK’ün direktifi ile
Hürriyet Gazetesinde Spor Gazetecisi olarak yazılar yazmaya başladı.
Spor medyasında en büyük sorunların başında ücret politikası gelmektedir. Bunu en iyi bilen
20 yıl Genel Yayın Yönetmenliği yapmış olan ÖZKÖK’tür. Bahsettiği seçkin ve saygın üniversite
mezunlarının spor gazeteciliği yapabilmesi için öncelikle eğitimlerine orantılı ücret politikası
uygulanması gerekir. Durum serbest piyasa ekonomisinin işidir, zorlama yöntemler ile benzer çözüm
önerileri sunmak ancak olaya popülist bir yaklaşımdan öteye geçemez.
Türk Spor Medyasında üslup, tarz, objektiflik, nesnellik sorunlarının yanında çok ciddi bir
ücret politikası sorunu da vardır. Medya patronlarının spor gazeteci profilini düzeltmek ve yükseltmek
anlamında bir sorunsalı olduğu doğrudur. Ertuğrul ÖZKÖK’ün yeni yaklaşımı eskisine göre daha
sağlıklı ve verimlidir. En azından spor medyasına yeni bir bakış açısı ve yeni bir heyecan getirmesi
bağlamında faydalı olduğu söylenebilir.
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TÜRKİYE’DE SPOR GAZETECİLİĞİNİN PERFORMANSI VE ETKİ GÜCÜ
Necati CERRAHOĞLU
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BESYO, Spor Yöneticiliği Bölümü
necerrahoglu@comu.edu.tr

ÖZET
Spor gazetecilerinin inandırıcılıkları toplum üzerinde düşük seviyede olduğu, objektifliklerinin tartışma
konusu olduğu (Cerrahoğlu, 2004), Türkiye’de Gazetecilik temel literatürüne de spor gazeteciliği negatif bir olgu
olarak (taraflı ve nesnellikten uzak) tasnif edilmektedir. Spor Gazetecilerinin yazı ve yorum gibi üretimlerine
meslek kuruluşu TSYD’de çoğu zaman sahip çıkmayarak eleştirmektedir. Spor Gazeteciliği eski itibarlı
günlerinden uzak olduğu, bununla birlikte birçok yapısal sorunlar yaşadığı ifade edilmektedir. Spor
Gazeteciliğinde bilimsel normlar oluşturma anlamındaki gayretler de karşılık bulmadığı ve atıl kaldığı
(Cerrahoğlu, 2004) ifade edilmiştir. Spor Gazetecilerinin çalışma şartları, özgürlüğü, bağımsızlığı, patronaj
baskısı ve sendikal hakları konularında gerilemeler yaşandığı ve özellikle de kazançlarının düştüğü sebebiyle de
mesleğe teveccüh azalmış, böylelikle de kalitede ciddi kayıpla söz konusudur.
Araştırmada; Spor Gazetecilerinin kaybettikleri imaj ve inandırıcılıklarının arka plandaki sebeplerine
odaklanılmış, eğitim seviyeleri ile tespit edilmiş kategorilerdeki durumlarının genel performansları üzerindeki
etkileri analiz edilmiştir. Beş farklı toplum kesiminden spor gazeteciliğine geçiş yapan spor gazetecilerinden en
etkin ve en çok tanınanlarının Eski futbolcu kökenli ve eski hakem kökenli olanlarıdır. Özellikle de Özel
TV’lerde yorumculuk yapanların futbol görüntüsü olmadan program yapmak mecburiyetinde olunması spor
gazeteciliğinde imaj kaybına neden olan radikal ve marjinal söylemler ile gündem oldukları gözlemlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: TSYD, Spor Gazeteciliği, Özel TV
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GİRİŞ
Spor medyası yeni bin yılda büyük aşamalar kaydederek, medyanın vazgeçilemez yayınları
arasına girmiştir. Türkiye’de Spor Medyası futbol medyası olarak yayınlarının tartışmasız bir önceliği
vardır. Kamu ve Özel TV Kanallarının tamama istisnasız spor yayınlarına (Futbol) yer vermektedir.
Bu değerlendirmeye ekonomi kanalları da dahildir.
Spor medyasında görev yapan spor gazetecilerinin meslek yetkinlikleri bağlamında analiz
edildiğinde beş farklı kökenden geldikleri tespit edilmiştir, bunlar;
1. İletişim Fakültesi (Basın Yayın Yüksekokulları) mezunları,
2. Eski Futbolcu kökenli olanlar,
3. Eski Hakem kökenli olanlar,
4. Eski Futbol Kulüp Yöneticileri,
5. Popüler kişilikte olanlar (Cerrahoğlu 2004).
Yukarıdaki kategoriler değerlendirildiğinde evrensel ve iyi örnek normlarda sadece ilk gurup
(İletişim Fakültesi mezunları) uyumlu gibi görünmektedir. Spor medyasında aktif olan ve gündemi
belirleyen genellikle TV – Spor yayınlarıdır. Özel TV bağlamında değerlendirildiğinde spor
gazetecilerinin canlı yayınlarda çok aktif oldukları, moderatörün sözünü kesecek, yayın akışına
müdahale edecek kadar kendilerinde cesaret ve güven hissettikleri tespit edilmektedir. Özellikle de
tanımlanan ikinci ve üçüncü guruplarda bu tarzın sıklıkla görülmektedir. Bu tarz davranışların bir
bölümü ilgilinin kendisini fazlasıyla yetkin görmesinden, diğer bölümü ise bunu önceden kurgulanmış
şekilde Show amaçlı, daha fazla reyting almak amacıyla sergilemektedir.
Söz konusu tarzın arka planında yatan gerçek ise TV Kanalında futbol görüntüsü olmadan
sadece sözel diyaloglar üzerinden Spor programı gerçekleştirmek mecburiyetidir. Futbol Yayınları
ihale ile pazarlanmakta, yayın haklarını alan şirket ihale şartları gereği görüntüleri ücret karşılığı diğer
TV Şirketlerine satmak mecburiyeti söz konusudur. Bu ücretler oldukça yüksek olup, bunun
ödenebilmesi maliyetli bir konudur. Futbol maç özetlerini ücret ödeyerek almaktan imtina eden TV
şirketleri buna mukabil Spor (Futbol) yayınlarını sunmak isteğinden de vaz geçmemektedirler. Bu
durumda sözel söylem üzerine agresif ve sert bir dil kullanarak kendilerine reyting listelerinde yer
bulmak gayretindedirler.
Görüntü olmadan spor yayını yapmakta ısrar eden TV Kanalları tartışmalı pozisyonları
irdeledikleri programlarda zaman zaman çok sert, kaba ve nezaketsiz davrandıkları, birbirlerine karşı
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hakarete varan söylem ile yayın yaptıkları, sadece bu durumun haber konusu yapılması bile kendileri
adına övünülecek durum olarak değerlendirilmektedir. Böyle bir tarz genel değerlendirmede mesleğin
itibarını ve prestijini olumsuz etkilediği, totalde mesleğin saygınlığını düşürerek etki gücüne olumsuz
tesir etmesi çok da önemsenmemektedir.
SPOR YAYINCILIĞININ DÜNYA GENELİNDEKİ GELİŞİMİ
İletişim sektöründe giderek artan ticarileşme, medyanın temel karakterini etkilemiş ve radikal
bir şekilde değiştirmiştir. Uydu anten ve kablolu yayınlar aracılığı ile daha çok ekonomik kaygılar
güdülerek – AB ülkeleri kamu yayıncılığı dâhil – hedefler belirlenmiştir. Toplumsal yaşamı etkileyen
ve yönlendiren sporun ekonomik açıdan da değerlendirilebileceği fikrinin eylem planına
dönüştürülmesi gecikmedi. ABD’de, "sporda ticarileşmesinin" benzeri yaklaşımlar Avrupa’da
görülmesi üzerine "sporun ruhunun değiştirileceği" yönünde ciddi kaygılar vardır (Cerrahoğlu, 2005a:
30-31). Kitlelerde büyük beğeni yaratan spor yayınları ekonomik göstergelerle de sabittir. Avrupa’da
yaz olimpiyat oyunlarının TV yayın hakları kronolojisi incelendiğinde; 1980 Moskova için 9 milyon
DM, 1992 Barselona için 137 milyon DM, 1996 Atlanta için yine 137 milyon DM, Sidney 2000 için
ise 555 milyon DM ödenmiştir. Yayınlar, daha yüksek ücret tekliflerine rağmen IOC tarafından kamu
yayıncılığı gözetilerek Avrupa Yayın Birliğine (EBU) verilmiştir (Heinemann, 1995: 225,
Waldhauser, 1999: 34-35, Preuss, 1999: 31-33, Rahman u.a, 1998: 123).
SPOR GAZETECİLERİNİN OBJEKTİFLİĞİ VE NESNELLİĞİ
Gazeteciliğin bir alt disiplini olan Spor Gazeteciliği normal gazetecilikten bağımsız bir ada
değildir. Aksine temel gazetecilik kriterlerine bağımlı bir meslek dalıdır. Spor gazetecilerinin ürünleri
medya

araştırmacıları

tarafından

değerlendirildiğinde

sonuçlar

negatiftir.

İrvan’ın

(2003)

araştırmasında Spor gazetecileri objektif olmaları konusundaki kriteri hiç önemsemediği tuttukları
futbol kulübü lehine açıkça taraf oldukları, bu tarzı çekinmeden ifade ettiklerini vurgulamaktadır. Bu
değerlendirme Politik seçimler öncesinde bazı gazetecilerin bazı siyasi parti lehine taraf olmalarını,
okurlarını (dolayısıyla da seçmenleri) etkilemeye çalışmalarını kritik eden yayınında negatif örnek
olarak spor gazetecilerini işaret etmektedir.
Cerrahoğlu’nun (2004) Türkiye’nin 27 ilinde 3.300 kişi üzerinde yaptığı yüz yüze anket
araştırmasında deneklere spor yayınlarının objektifliği sorulmuş, katılımcılar ezici çoğunlukla objektif
davranılmadığını dört büyük futbol kulübü lehine taraflı davranıldığı sonuçlarına ulaşılmıştır.
Spor gazeteciliğinde belirgin bir yozlaşma ve erozyon yaşanırken, sunulan ürünün tüketicisi
konumundaki izleyici kitlenin yaklaşımları irdelemeğe değer bulundu. Spor medyasının genel
kalitesinin nasıl algılandığının tespiti amacıyla deneklere aşağıdaki soru yöneltildi:
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Soru:

Spor medyası ile ilgili düşüncelerinizi tek kelime ile ifade etmeniz istenir

ise aşağıdakiler den hangisi olur?

21,1 %

14—25

42,9 %

24 %

9%

3%

26—35

1,6 %

15,7 %
20 %

36—45

27,7 %

42,8 %
45,9 %

12,2 %

22,7 %

8,5 %

03%

48,8 %

9,5 %

46—50

4,8 %

29,8 %

7,1 %

1,7 %
00%

10%

ÇOK İYİ

20%

13,3 %

51,7 %

23,3 %

über 51

30%

40%

İYİ

50%

NORMAL

60%

70%

KÖTÜ

80%

90%

10 %
100%

ÇOK KÖTÜ
© Cerrahoğlu

Spor medyası hakkında genel kanaatlerin sorgulandığı bu soruda deneklerin yanıtları
"normal" şıkkında toplandığını görmekteyiz. Normal alternatifini dikkate alınmadan verilen yanıtları
analiz ettiğimizde;
1. Uç noktalardaki yaklaşımlarda eleştirisel yöndeki eğilimler baskın gelmektedir.
Spor medyasının genel kalitesini "Çok kötü" bulanların oranı (aritmetik ortalama % 8,9) "Çok iyi"
bulanlara (aritm. ortalaması sadece % 3,3) kıyaslandığında üç katına yakın olduğu görülmektedir.
2. Merkeze yakın değerlendirmede ise yine olumsuza yakın görüşte olanların ağırlıkta
olduğu görülmektedir. "Kötü" kategorisindeki aritmetik ortalama % 23,5 iken "iyi" kategorisindeki
belirtilen değer ancak % 17,9 oranında bulunmuştur. Buradan da anlaşılacağı üzere, deneklerin ikinci
büyük tercihi negatif görüş istikametindedir.
3. Olumlu görüşlerin genel toplam değerleri % 21,2 iken, olumsuz görüşlerin genel
toplam değeri % 32,4 düzeyindedir.
4. ‘‘Normal’’ değerlendirmesinde bulunanların oranı, genel toplamın yarısına yakındır
(% 46,4). Deneklerin yarısına yakınının spor medyasının genel değerlendirmesini "normal"
algılamaları, objektiflik ile sorgulanan soruya verilen yanıtlar ile çelişiyor görünebilir. Fakat yeni
gelişmelerin ışığında değerlendirme yapıldığında konuya açıklık getirilmesi de mümkündür
(Cerrahoğlu 2005).
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Spor yayınları vazgeçil(e)mez olarak değerlendirilmektedir. Bu yayınları kitlelere aktaran spor
gazetecilerinin objektiflikleri / profesyonellikleri ışığında Türkiye’de spor medyasının etik
sorunsalının irdelenebilmesi için ampirik bir araştırmasına gereksinim duyuldu. Türkiye’de 7 coğrafi
bölgeye dengeli dağılım ön koşulu hedeflenerek, 27 ilde 3300 kişiye yazılı anket uygulandı. İki temel
hedef kitle; Spora direkt İlgili (Sİ) ve Spora Dolayılı İlgili (SDİ) olarak belirlendi, anket formları
bire-bir görüşme yöntemiyle uygulandı. Spor medyası yayınlarının yüksek oranla (% 90) futbola
endeksli olduğu, spor gazeteciliğinin temel kriteri objektifliğe itibar edilmediği, meslek etiğinin
gözetilmediği ve meslek imajlarının hızla aşındığı saptandı. Bu erozyona karşı meslek örgütünün
(TSYD) bir arayışa girişemediği, yetkilerinin ve yaptırım gücünün sınırlı olduğu sonuçlarına ulaşıldı.
Türkiye’de spesifik spor gazeteciliği eğitimi olmadığından, "usta - çırak" etkileşimine dayalı
geleneksel tarz sürdürmektedir. Sporda artan ticarileşme sonucunda, spor gazeteciliği anlayışında
temel sapmalar oldu; başarı / başarısızlıkta sorumluluk sadece birilerine atfedilmekte, yani;
"Kahraman" ve "Kurban" yaratılma, bulvarlaşma eğilimleri artmaktadır. Gelişmeler, Türkiye’ye
özgü olmayıp, Batı Avrupa ülkeleriyle örtüşmektedir (Cerrahoğlu, 2006).
SONUÇ

Teknik direktörler ile spor gazetecileri arasında da zaman zaman sert polemikler
yaşanmaktadır. Burada taraflar birbirlerini yetkinlik / uzmanlık eksikliği ile itham ettikleri
görülmektedir. Eski ünlü futbolcu Fenerbahçenin ve Milli takımın kaptanı, daha sonra da
Fenerbahçenin Teknik Direktörlüğünü ve Müilli Takımda da yardımcı teknik Direktörlük
yapan Oğuz ÇETİN ile ünlü spor gazetecisi Hıncal ULUÇ’un dahil olduğu polemik iyi bir
örnek oluşturmaktadır. 2008 yılında A Milli Takımın yardımcı Teknik Direktörlüğünü yapan
Oğuz ÇETİN’e karşı eleştirel yazılar yazan ULUÇ’a karşı; "hayatında hiç futbol oynamış mı
ki eleştiriyor" yaklaşımında bulunulmuştur. Bu eleştiriye ULUÇ Gazetesinden cevap
vermekte gecikmiyor;
Futbolu Bilmek ve Yorumlamak, Hıncal ULUÇ, Sabah Gazetesi, 24.01.2008
OĞUZ ÇETİN bu ayki Boxer dergisinde kendisine yönelik eleştirilerimi adımı da vererek
yanıtlamış. Çok zarif ve sportmen bir üslup kullanmış. Kutlarım.. Tartışmalarda bu üslubu
kullanırsak, kullanabilirsek, o zaman söylediklerimizin iki tarafa da yararı olur. Oğuz'a itirazım
temelde.. Spor eleştirmen ve yorumcularının o spor dalını yapmış olmaları gerektiğini ileri sürüyor,
altını çizerek. "Hıncal Uluç ve Mehmet Demirkol topa ayak mı vurdular ki, futbol yorumu
yapıyorlar" diyor açık seçik.. Bu, dünya kurulalı beri, eleştirilenlerin, özellikle yanıt veremedikleri
eleştirmenlere karşı kullandıkları klasik savunma.
Temelsiz. Tabansız.. Dayanaksız. Boş laf!.. Futbol oynamak nasıl bir yetenek gerektirirse,
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izlemek, yorum yapmak da ayni ölçüde başka yetenek ister. Birinde ayaktadır yeteneğin temeli,
ötekinde beyinde.. Düşünmek, düşünebilmek çok farklı şeydir. Bilmek, anlamak, yorumlamak için
ille de yapmak gerekmez.. Öyle olsa, resim, heykel, kitap, sinema eleştirmenlerinin mesela hep, Da
Vinci, Rodine, Shakespeare, Spielberg olmaları gerekir, ya da istenirdi. Yok böyle şey..Tersine bir
şeyi çok iyi yapanlar da o konuda çok iyi eğitici, öğretici, yorumcu ve yetiştirici olabilirlerdi. Öyle bir
şey de yok.. Çünkü yapma ayrı yetenektir, yorumlamak ayrı.. Ben Oğuz Çetin'in milli takımdaki
hocalığının, Fatih Terim'e bir katkıda bulunmadığını iddia ediyorum.

http://www.sabah.com.tr/haber,F7E0CAE3BBC54085B0F51C30E5A1DA5F.html

Spor medyasının merkezindeki spor gazetecisinin yeterliliği ve verimliliği almış olduğu
mesleki eğitimin kalitesi ile doğru orantılıdır. Türkiye´de spor gazeteciliği konusunda eğitim
eksikliğini sıkça vurgulanmaktadır (10). Türkiye´de spor gazeteciliği eğitimi sunan özel ya da resmi
her hangi bir üniversite henüz yoktur. Bu konu Avrupa’nın gündemine de yeni girebilmiştir.
Avrupa’da da spor gazeteciliğinin bilimsel bir alan olarak kabul edilmesinin 10 yıl gibi kısa bir
geçmişi vardır. Avrupa ülkelerinden ise sadece Almanya´da, Hackforth´un öncülüğünde bağımsız bir
alan olarak eğitime başlanılmıştır. TSYD, Hackforth’un deneyimlerinden istifa etmek istemiş, bu
amaçla Atilla Erdemli başkanlığında bir çalışma gurubunu Köln’e göndermiştir. Hackforth’un
nezaretinde incelemelerde bunan araştırma grubu, Köln Spor Yüksekokulu - Spor Yayıncılığı
Enstitüsü, SID ajansı ve RTL Televizyonunda gözlemlerde bulundu. TSYD, ulaşılan verileri Türkiye
şartlarına uyarlayarak hazırladığı bir eğitim programı ile bir girişimde bulundu.
Sivil Toplum örgütü bu amaçla "Spor Gazeteciliği Enstitüsü"nü İstanbul’da Hachforth’un da
katılımıyla açtı (1997), fakat spor gazetelerinden beklenen ilgi ve katılım sağlanamayınca hizmete
girdiği ilk yıl lağvedildi.

Uzmanlık Bilgisi (Fachkompetenz) ile Sunum Yeteneğini

(Vermitlungskompetenz) Hackforth tarafından ilk defa metodolojik olarak ayrıştırılmıştır (Fischer,
1993:303). İletişim bilimleri temel kriterleri spor bilimi ile yorumlanarak, spesifik bir spor yayıncılığı
müfredat programı oluşturulmuştur. Köln (1994) ve Münih (2002) de akademik spor gazeteciliği
eğitim olanakları sunulmuş olup, her iki şehirdeki kürsülerin kurucusu da Hackforth’ tur. Geliştirilen
ve uygulanan akademik programın içeriği büyük ölçüde Türkiye’ye uyarlanabilir. Mesleki yetkinlik
yanında spor gazetecilerinin ücretlerinin de kalite bağlamında önemli etkisi olduğu gerçeği
yadsınamaz. Araştırmalarda spor gazetecilerinin çok düşük ücretler ile istihdam edildiği, bu haliyle de
yüksek kalite ürün beklemenin çok gerçekçi olamayacağı bir başka realite olarak gözlemlenmektedir.
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TARAFTAR DAVRANIŞLARI

Necati CERRAHOĞLU
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BESYO, Spor Yöneticiliği Bölümü
necerrahoglu@comu.edu.tr

ÖZET
Spor, ülke sınırlarını aşan popülaritesi sayesinde ve birçok Sivil Toplum Kuruluşunun ilgi alanına
girmesi ve uluslararası ilişkilere ve barışa olan katkılarından dolayı Avrupa Birliği tarafından politik yönden
desteklenmektedir (Tokarski, 2001). Avrupa Birliği Konseyi de BEYAZ KİTAP isimli milat değerindeki
raporunu 2007 yılında yayınlayarak Avrupa’da Sporun yol haritasını çıkartmıştır.
AB Beyaz Kitapta Futbolda Irkçılıkla Mücadelede FARE etkinliklerine destek sunulması tavsiye
edilmiş, FARE – FSE isimli STK’ların başlattığı organizasyonların ulaştığı sonuçlar tartışmaya açılacaktır.
FSE’nin FARE ile geliştirdiği yeni konseptin AB Beyaz Kitapta tanımlanan tavsiyelere öncelik verdiği ve kendi
organizasyonları olan TARAFTARLAR Kongrelerine taşıdığı ilkeleri söz konudur. FB, GS, BJK Kulüp
Taraftar Örgütleri olmak üzere UEFA -TFF – TFTF – FATAB gibi STK’larının destekleri ile yapılandırılan
İstanbul 2012 Taraftar Kongresinde Futbol Taraftar Örgütleri sunulan yeni konsepti nasıl karşıladıkları yanı
sıra gelişim sonuçlarının analizi yapılmıştır.
FB, GS, BJK Kulüplerinin Üniversite birimlerinin etkin görevler üstlendiği İstanbul 2012 FAN
Kongresinde; üniversiteli gençlerin bağımsız karar alamadıkları, kulüplerin diğer taraftar yapılanmalarının
baskısı altında kaldıkları tespit edilmiştir. FSE çatı yapılanmasının üst konu başlıkları Türkiye Futbol STK’ları
tarafından gündeme alınmadığı henüz tartışma seviyesinde dahi olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Buna mukabil
TFTF isimli STK ise daha bağımsız olmasına karşın örgütsel yapılanmasını tamamlayamadığı sonuçlarına
ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: AB, UEFA, UEFA, FARE, FSE, Futbol Taraftarları, Irkçılık
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GİRİŞ
Futbol, 20. yüzyılın son çeyreğindeki ticarileşme ve profesyonelleşme sürecinde, seyirci
merkezlilikten uzaklaştırılıp, endüstriyel bir boyuta taşınmıştır. Futbolun alışılmış yapısını değiştiren
düzenlemeler karşısında, Avrupa’da bir takım sivil oluşumlar "hak arama" - "kamuoyu oluşturma" ve
"geleceği yönlendirme" gayretlerine girişmişlerdir.
STK olarak isimlendirilmesi gereken bu kitlesel birliktelikler, başta ırkçılık ve ayrımcılık
olmak üzere; ücretlendirme, stadyumlarda yer tahsisi, futbol kulüplerinin borsa serüvenleri, kulüp
mülkiyetlerinin sermayece ele geçirilmesine karşı aktivitelerde bulunulmaktadır. 1990 sonrası
etkileşimde, ticari işletmelerin projeleri futbol taraftarların beklentileriyle tezat içermektedir.
Sivil Toplum Kuruluşları, geçmişte "oluşum" - "dernek" - "vakıf" - "girişim" - "platform" gibi
isimler ile sade denilebilecek faaliyet gösterirken, günümüzde, sonuç alıcı ve etkin aktivitelerde
bulunarak gündem oluşturabilmektedirler. Yönetimlere katkı ve daha fazla katılım sağlama hedefiyle
hareket eden bu bilinçli organizasyonlar, çok farklı felsefeler ile yola çıkmakta ve farklı etkinlik
alanlarında kamuoyu oluşturup, yönetimleri yönlendirebilmektedirler. 21. yüzyılın en gelişmiş sivil
hareketi denilebilecek bu ivme, UNESCO ve AB gibi üst çatı yapılanmalar tarafından önerilmekte ve
desteklenmektedir. Türkiye’de STK denilebilecek atılımlar 1980 askeri darbe sonrası "sınırlandırılan
özgürlüklerin tekrar kazanılması" adına başlatılmıştır.1990’dan sonra entelektüellerin gayretleri
yanında, AB’nin yönlendirmesi ve fon destekleri sayesinde STK’ları -sınırlı da olsa – gelişmektedir
(Cerrahoğlu 2006).

AVRUPA’DA SPOR – TOPLUM İLİŞKİSİ
Spor, Avrupa’nın en büyük sosyal hareketidir, kitleleri birleştirici ve kaynaştırıcı özelliğinden
dolayı da özel bir önemdedir. Ulusal sınırları aşan popülaritesi, birçok sivil toplum kuruluşlarının ilgi
alanına girmesi ve uluslararası toplumsal birlikteliğe olan katkılarından dolayı Avrupa
Parlamentosunca, Avrupa Entegrasyon sürecine katkıları dikkate alınarak politik yönden
desteklenmektedir (Tokarski, 2001: 5-6). Spor toplumsal hayatta en yüksek seviyede yaşanmakta ve
birçok pozitif hale (Faszination) yaymaktadır. Buradan hareketle, hiçbir toplumsal alan bu kadar geniş
bir potansiyele sahip ol(a)madığı söylenebilir. Boş zamanların değerlendirilmesinde; eğlence, sohbet,
keyiflenme, hoşça vakit geçirme, gerilim, rekabet, tatmin gibi insani gereksinimler kategorisinde
spordan başkaca bir uğraşı bulmak olası değildir (Hermanns, 2001: 125-126). Medya, talep gören bu
yayınları kitlelere sunmakta, hatta bunları daha da çeşitlendirmekte de oldukça başarılı olduğu
gözlemlenmektedir. Bu başarının altında teknolojik yeniliklerin çok yakından izlenmesi ve
kullanılması yatmaktadır. Medyada ilginçlik ve farklılık arz eden yayınlar rağbet görürken diğerlerinin
devamı olanağı -rekabet gereği- kalmamıştır. Yayınlar medya sosyolojisi açısından incelendiğinde;

1158

X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Nevşehir / 2018

küreselleşme yanında bireyselleşme gibi birbirinden oldukça uzak, fakat geniş bir yelpazenin varlığı
söz konusudur (Hunziker,1988:50-51).
AB Spor komisyonunca Roma bildirisinde; sporun toplum için oynadığı rol açıkça
vurgulanmakta; toplumsal yaşamda, iletişimde, entegrasyonda, ortak yaşamı teşvik edici yönü ile
sağlık, eğitim, çevre alanlarında etkin bir değer olarak tanımlanmaktadır (De Keper, 2001:12-13).
Avrupa Birliğinin lider ülkesi Almanya’da toplumun spora olan ilgisi ampirik yöntemlerle irdelenmiş;
•

Toplumun % 70’den fazlasının spor ile ilgilendiği

•

Toplumun % 50’den fazlasının aktif spor yaptığı

•

Toplumun % 30’dan fazlasının spor derneklerine / kulüplerine üye olduğu

tespit edilmiştir (Büch,1998:431). Bireylerin boş zamanları ve gelir seviyeleri arttıkça, spor
toplumda daha dinamik ekonomik bir faktör olacağı öngörülmektedir. Alman spor bilimleri Enstitüsü
(Bisp) verileri; 1990 yılından sonra Almanya’da;
•

Farklı spor branşlarında 36 milyar DM harcandığı

•

700.000 den fazla çalışanın spor sektöründe istihdam edildiği,

•

GSMH’ da sporun payı, % 1,4 oranı ile çelik endüstrisine denk olduğu

ortaya çıkartılmıştır. Bu potansiyel ile spor, en büyük gelişme gösteren sektörler kategorisinde
ilk sırayı almaktadır (Heinemann, 1995: 250).
Avrupa genelinde Irkçı tutum ve tavırlara karşı reaksiyoner STK yapılanmalarına gidildiği
görülmektedir. Bunları sıralayacak olursak;
Avrupa Futbolunda Reaksiyoner STK Yapılanmaları
Öncelikle ırkçılıkla mücadele sonrasında taraftar haklarını savunma kapsamında örgütlenme
yoluna giden birtakım taraftar yapılanmaları başta Avrupa’da faaliyete geçmiş sonrasında birçok
ülkede STK olarak aktif hale gelmiştir. Bunlardan en önemlilerine de değinmek isterim;
Football Against Racism in Europe ( FARE )
Avrupa’da, Futbolda IRKÇILIĞA karşı savaş vermek maksadıyla kurulmuş bir yapıdır.
Dünyaya mal olmuş bir spor olan futbolu rasizm illetinden kurtarmak FARE’nin asıl hedefidir. Ne
yazık ki ilk başlarda seyirciler arasında olmak üzere, oyuncular ve yöneticiler arasında da rasist
söylemler gözlenebilmektedir. FARE Avrupa çapında teşkilatlanarak bu sıkıntıya karşı yine Avrupa
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çapında mücadele etmiş ve futbolda rasist ve yabancı nefreti sahibi olan herkesi bu çatı altında
toplamayı prensip edinmiştir. Günümüzde bu dernek altında kendine yer bulmuş, en az 37 ülkeden
etkin katılım sağlayan partnerleri mevcuttur. Bu partnerler yelpazesi; rasisme karşı olan STK’lardan
UEFA, FİFA ve Avrupa Birliği Komisyonuna kadar geniştir.
Bündnis Aktiver Fußball Fans (BAFF)
Ulusal Aktif Futbol Taraftarları (Das Bündnis Aktiver Fußball-Fans) adlı örgütlenme,
Almanya’da Nisan–1993 tarihinde Adolf Hitler’in doğum günü çerçevesinde gerçekleştirilmek istenen
futbol müsabakasına karşı koymak için bir araya gelen 15 ayrı futbol kulübünün taraftarları tarafından
kurulmuştur. İlk ismi: "Anti faşist taraftar kulüpleri ve taraftar girişimleri birliği" idi. Bu isim 1998 de
" Ulusal Aktif futbol taraftarları" olarak değiştirildi. Bu, tartışmaya açık bir isim değişikliğiydi ama
bununla taraftar kitlelerine yönelik bir açılım işareti verilmek istenmiştir. Bunun için ilke açıklamasına
ve daha sonra da tüzüğe şu şart konulmuştur: "B.A.F.F. futbol maçlarıyla ilgili yabancı düşmanlığına,
ırkçılığa, ayrımcılığa ve cinsel ayrımcılığa karşı aktif çalışmalarda bulunur."
Avrupa Futbol Taraftarları Ağı (FSE)
Avrupa Futbol Taraftarları ağı; Avrupa kıtasındaki 40 ülkenin taraftar üyelikleriyle oluşan
bağımsız, demokratik ve halk merkezli bir ağdır. FSE'nin temeli, uluslararası organizasyonlarda takım
taraftarlarını bilgilendirmek ve onlara destek sağlamak için Uluslararası Futbol Destekçileri (FSI)
adıyla toplanan uluslararası taraftar organizasyonlarına kadar dayandırılmaktadır.
Avrupa’daki bütün seyircileri kapsayan konuların ele alındığı, Emirates stadyumunda
gerçekleşen toplantı, FSE’nin gelişimine çok katkı sağlamıştır. Bir sene sonra yapılan EFFC'de;
raşizm, cezalar, bilet fiyatları ve sporun ticarileştirilmesi gibi konuların tartışılmasıyla birlikte, ilgili
yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi ve FSE'nin resmileştirilmesi kararı alınmıştır.
Türkiye’de Avrupa Futbol Taraftarlığı benzeri yapılanmalar araştırıldığında, iki tane STK’nın
aktif olduğu görülmektedir;
FATAB
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden bir grup gönüllü öğretim elemanının önderliğinde
Futbolda Aktif Taraftarlar Birliği (FATAB), futbolda taraftarlık anlayışına yeni bir perspektif
kazandırmak, bir hastalık olan "ırkçılık" – "ayrımcılık" – "aşağılamak" gibi toplumsal sorunlarla
mücadele etmek, kamuoyu oluşturmak, bilinçlendirmelerde bulunmak, eksikleri gidermek üzere
çalışmalar başlattı. FİFA, UEFA, TFF, TMOK, GSGM vb. gibi çatı yapılanmalar ile işbirliği kurarak
Avrupa Birliği perspektiflerinde bir bilinçlendirme ve eğitim programları hedeflemektedir. FATAB,
futbolda toplumsal bir farkındalık yaratmak için çeşitli kampanyalara öncülük yapmak eğilimindedir.
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Futbolda Aktif Taraftarlar Birliği, bilinç düzeyi yüksek bir toplum yaratma konularında üzerine düşen
sosyal sorumlulukların bilincinde hareket edecektir. Hızla ticarileşen futbolda sermayenin kontrolsüz
hücumları karşısında taraftarın tarihten gelen hakları yok sayılmakta ve gelişen süreçte futbol
gösterisinin merkezindeki kalabalıklar değersizleşmekte, kendisine biçilen rolü kabullenmeleri
beklenmektedir.
( http://www.fatab.org/ksayfalar/sayfa/11/47 ) Spor, Avrupa'nın en büyük sosyal
hareketidir, kitleleri birleştirici ve kaynaştırıcı özelliğinden dolayı da özel bir önemdedir. Ulusal
sınırları aşan popülaritesi, birçok sivil toplum kuruluşlarının ilgi alanına girmesi ve uluslar arası
toplumsal birlikteliğe olan katkılarından dolayı Avrupa Parlamentosunca, Avrupa Entegrasyon
sürecine katkıları dikkate alınarak politik yönden desteklenmektedir (Tokarski, 2001: 5-6). AB Spor
komisyonunca Roma bildirisinde; sporun toplum için oynadığı rol açıkça vurgulanmakta; toplumsal
yaşamda, iletişimde, entegrasyonda, ortak yaşamı teşvik edici yönü ile sağlık, eğitim, çevre
alanlarında etkin bir değer olarak tanımlanmaktadır (De Keper, 2001:12-13).
Taraf-der
Taraftar Hakları Derneği, tüm dünyada büyük bir keyifle izlenen futbolun en değerli
unsurunun taraftarlar olduğuna inanmaktadır. Taraftar davranışları, içinde bulundukları coğrafyanın
sosyo-kültürel özelliklerinden bağımsız bir şekilde değerlendirilemez. Taraftarlar, ülke kültürünün bir
parçası hatta aynasıdır. Bu ayna evrensel resimleri yansıttığı gibi, bölgesel farklılıkları da içinde
barındırır. Bu anlamda farklı takımlara gönül veren taraftarların renkleri korkulacak, önlem alınacak
değerler değil aksine çok kültürlü olmanın onur duyulacak bir zenginliği olduğunu savunmaktadır.
Üyelik hem seyircilere hem de yerel alanda faaliyet yapan seyirci organizasyonlarına açık hale
getirildi ve FSE'yi ileri taşımak için seçimler gerçekleştirilmiştir. Avrupa genelinde en dikkat çekici
gelişme UEFA'nın FSE'yi taraftar yapılanmalarında iletişim ortağı olarak tanıması oldu.
(http://www.fanseurope.org/tr/about-fse/history-a-mission.html
Temel Faaliyeti ırkçılığa ve ticarileşmeye karşı lobi tarzında çalışmak ve ayakta durmak. Bu
faaliyetleri, iyi bağlantılarla çok iyi ses getiriyor ve medya üzerinden diğer kuruluşları da motive
ediyor ve harekete geçiriyor. Bazı derneklerde ve kulüplerde ırkçılığa karşı maddeler eklenmesine de
öncülük etmeye devam etmektedir. Beyaz kitapta yapılan tespitlere paralel olarak toplumda yer yer
yükselen sorunlara çözüm anlamında sivil inisiyatifin geliştiği ve şekillendiği, bu anlayışın da STK
ruhuna uygun olduğunu belirtilebilir. Bu çalışmaların birçoğu eş zamanlı olarak gerçekleşmekte ve
hatta STK ların önde gittiğini söylemekte mümkündür. Beyaz Kitap 18. Maddesi ile FARE ye ismen
özel atıfta bulunmuştur. Bu gelişme STK’ların kabul görmesi ve bağlantılı olarak ilerlemesi ve geniş
kitlelere ulaşması bakımından oldukça büyük önemlidir (Dilican 2018).
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Beyaz Kitabın, 19. ve 24. maddelerinde kamu yetkililerine çağrı yapıldığı ve futbolda şiddet
ve Irkçılıkla mücadele yapılmasına vurgu yaptığı görülmektedir. Bu anlamda 2012 yılında ülkemizde
de yapılan Avrupa Futbol Taraftarları kongreleri; Futbol’da şike, ayrımcılık, ırkçılık gibi konuları ele
alarak çözüm noktasında önemli adımlar atmaya devam etmektedir. Bu kongrelere katılan ve Avrupa
ülkelerinde azımsanamayacak üyesi bulunan taraftar yapılanmaları taraftarların sesini, sorunlarını ve
isteklerini bu kongrelerde duyurmaya çalışmaktadırlar. Ülkemizde de FATAB, Avrupa Birliği ve
dünya genelinde yansımaları Türkiye’ye sunan, Bilimsel bilgilere dayalı çıkarımlar aracılığıyla sosyal
gelişmeleri irdelemeyi ve yönlendirmeyi tasarlayan ve

Futbol Kültürüne yeni yaklaşımlar

kazandırmak amacıyla oluşturulmuş bir yapıdır. Bu anlamda tezin de ana konusu olan futbol taraftar
yapılanmaları tüm Avrupa’da olduğu gibi ülkemizde de futbol taraftarlarını birleştirici bir rol
üstlenmektedir.
SONUÇ
Son 20 yılda hızla ticarileşen futbol, taraftarın bir çok kazanılmış haklarını yok saymakta,
özellikle de BOSMAN Kararı sonrasında futbol kulüplerinin hızla borçlanmaları, kulüpleri yeni gelir
arayışlarına itti. Taraftarlar üzerinden gelir elde etmek isteyen kulüpler yeni pazarlama tekniklerine
baş vurmaya başladılar. Bu gelişmenin yanı sıra Avrupa genelinde futbolda baş gösteren Irkçı ve
Ayrımcı tutum ve davranışlar kaygı uyandırmaya devam etmektedir. Konuyu gündemine alan FİFA,
UEFA ve AB çeşitli çözüm önerileri geliştirmeye gayret göstermektedirler (Cerrahoğlu 2013).
UEFA FARE ile geliştirdiği işbirliği aracılığı ile Kulüpler için Irkçılık karşıtı El Kitabı
materyalleri geliştirirken, AB Spor politika belgesi olan Beyaz Kitabı 2007 yılında yayınladı. Burada
yeni tehdit alanları ve zorluklardan bahsetmekte ve FARE başta olmak üzere Irkçılık karşıtı STK’lara
özel önem atfederek üye ülkelere ve kamu yöneticilerine bu yapılanmalara destek vermeleri yönünde
çağrılarda bulunmaktadır. Avrupa Taraftarlar Birliği (FSU) konuyu gündemine almakta ve periyodik
olarak Taraftarlar Kongreleri (FAN KONGRESS) düzenlemektedir. Bu kongreler serisinden 2013 yılı
etkinliği İstanbul’da gerçekleştirilmiş, araştırmacının da içerisinde olduğu FATAB organizasyona
yerel destek sunmuştur.
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Kongre kapsamında yapılan değerlendirmeler, gözlemler ve etkileşimlerde Türkiye genelinde
dört büyük futbol kulübü taraftarlarının Avrupa tarzı taraftarlık bağlamında henüz olgunlaşmadıkları,
halen yapısal sorunlarının olduğu gözlemlenmiştir. Dört büyük Futbol Kulübünün üniversiteler
yapılanması Avrupa Taraftarlar Federasyonu üyeleri ile yakın etkileşim ve işbirliği içerisinde oldukları
ancak Futbol taraftarlığı dinamikleri içerisinde fazla etkin olamadıkları, kendilerini bağımsız
hissetmedikleri, özgün aksiyon ortaya koyabilme serbestisine henüz ulaşamadıklarını ifade etmişlerdir.
Taraftar yapılanmalarının kendi dinamikleri içerisinde sert bir anlayışın hakim olduğunu ve
otoriterliğin baskın olduğu, bu durumun kısa süre içerisinde değişmesini beklemenin gerçekçi
olmadığı düşünülmektedir. Ancak taraftarların üniversite yapılanmalarının entelektüel seviyesi ümit
verici olarak gözlemlenmiştir.
LİTERATÜR:
Cerrahoğlu, N. (2006). Can Football Fan Associations Be Describ As NGO’s?. The Interaction
Between NGO’s Private Sektor and State, III. International NGO’s Conference, Çanakkale/TR,
Proceedings, (pp. 639 – 643).
Cerrahoğlu, N. (2012): Football Enthusiasm in Turkey and the New Tendencies, Education for
Active Ageing and Active Citizenship, IV. International Congress of Educational Research - Istanbul/TR,
Abstracts.
Cerrahoğlu, N. (2013). The Role of NGOs in the Fight Against Social Diseases football UEFA and
TFF Case, 2nd International Conference on Science Culture and Sport, Antalya/TR, Abstracts, (pp. 36).
De Kepper, C.; (1993), "Die EG-Kommission und der Sport: Auswirkungen und Perspektiven", in:
Das Europa des Sports: Sports und Sportpolitik ohne Grenzen,Tokarski - Petry (Hrsg.), Sport und Strauss,
Veröffentlichungen der Deut. Sporthochschule Köln, Bd. 12, Köln.
Dilican, T. (2018)Türkiye’de STK oluşumu olarak Taraftar Yapılanmaları, Çanakkale Onsekiz
Mart Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale.
Heinemann, K.; (1995), Einführung in die Ökonomie des Sports- Ein Handbuch, Beiträge zur
Lehre und Forschung im Sport; Bd. 107, Hofmann Verlag, Schorndorf.
Fischer, C. (1993): "Professionelle Sport - Kommunikatoren, Redaktionelle Textproduktion &
Sportjournalismus - Didaktik". Berlin: Vistas Verlag.
Fischer, C. (1994). "Bedeutungswandel der Sport - Aufwertung des Sportjournalismus?" in: ABC
des Sportjournalismus, s.50-77. München; Ölschläger Verlag.

1163

X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Nevşehir / 2018

Görner, F. (1995). Vom Außenseiter zum Aufsteiger, Berlin: Vistas Verlag.
Hunziker, P.; (1988), Medien, Kommunikation und Gesellschaft- Einführung in die Soziologie der
Massenkommunikation, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt.
Preuβ, H.; (1999), Ökonomische Implikationen der Ausrichtung Olympischer Spiele von München
1972 bis Atlanta 1996, Agon- Sport Verlag, Kassel.
Rahmann, R. u.a; (1998), Sozio – Ökonomische Analyse der Fuβball- Weltmeister-schaft 2006 in
Deutschland, Wiss. Berichte des BISp; Bd.4, Sport und Strauss, Köln.
Tokarski, Walter; (2001), Spuren – Sportpolitik und Sportstrukturen in der Europaischen Union,
Ed. Sport & Freizeit 6, Meyer und Meyer Verlag, Aachen.
Waldhauser, Hermann; (1999), Die Fernsehrechte des Sportveranstalters, Kühl – Tettinger Vieweg (Hrsg.), Beiträge zum Sportrecht: Bd. 5, Ducker & Humblot, Berlin.
Tokarski, W. (2001). (Ed. Sport & Freizeit 6). Spuren – Sportpolitik und Sportstrukturen in der
Europaischen Union, Aachen: Meyer und Meyer Verlag.
http://www.fatab.org/ksayfalar/sayfa/11/47
http://www.fanseurope.org/tr/about-fse/history-a-mission.htm

1164

X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Nevşehir / 2018

FUTBOL TARAFTAR DAVRANIŞLARINA UEFA ÖLÇEĞİNDE İYİ ÖRNEKLER
ENVANTERİ
Necati CERRAHOĞLU
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BESYO, Spor Yöneticiliği Bölümü
necerrahoglu@comu.edu.tr

ÖZET
Futbol, sahip olduğu popülaritesi sayesinde dünya genelinde en büyük sosyal hareket olarak
tanımlanmaktadır. Futbol taraftarları da futbolun vazgeçilmez fon gurubu, asıl hedef kitlesidir. Futbol taraftar
yapılanmaları futbol kulüp yönetimleri üzerinde oldukça etkili bir baskı gurubu oluşturmaktadır. Bu etki güçleri
yanı sıra kamu yönetimi açısından da dikkate alınması gereken sosyal hareket gurupları oldukları hakkında
tereddüt yoktur.
"Futbolda Irkçılığa karşı kararlılıkla mücadele" etmek amacı ile UEFA ve FARE Londra’da FC Chelsea
kulübünde 2003 yılında gerçekleştirilen "Irkçılığa Karşı Birleştik" Konferansı sonrasında Ulusal federasyonları
içine alan dünyaya mal olmuş başarılı sporcuların katılımıyla şekillenen etkinlik serileri başlatıldı. 2006 yılında
bu kez Barselona’da (Camp Nou) 2006 yılında ikincisi düzenlenen "Irkçılığa Karşı Birleştik" Konferansı
sonrasında Kulüpler için kullanılacak Bir El Kitabı hazırlandı.
"Futbolda Irkçılığa karşı kararlılıkla mücadele" kapsamında hazırlanan el kitabında; farklı sosyokültürel birçok futbol kulübünün ihtiyaçlarına ve çevreleriyle etkileşimde kolayca uygulanabilecek ve adapte
edilebilecek esneklikte ürün test edildi ve yayınlandı. Ortak hedefin çok kültürlü Avrupa’da ayrımcılıktan uzak
bir spor kültürü oluşturmak hedef olarak konulmuştur.
Bu araştırmada, iyi örneklerin yaygınlık kazanması amacıyla tartışmaya açılması ve Türkiye’de
uygulanabilecek uyarlılığı test edilmesi hedeflenmiştir.
Anahtar Kelimeler: UEFA, Futbol, Futbol Taraftarları, Irkçılık, İyi Örnekler
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GİRİŞ
Futbolu dünya genelinde büyük bir popülariteye ve prestije sahiptir. Avrupa bağlamında
yapılan değerlendirmede ise; Futbol en büyük sosyal harekettir (Tokarski, 2001:

) yaklaşımı aslında

dini yaklaşımlar ile de futbolu kıyaslamakta ve futbola olan talep diğer tüm sosyal hareketleri gölgede
bıraktığı gibi bir yaklaşım söz konusudur.
Futbolu bu derecede önemli ve rakipsiz kılan şüphesiz toplum kesimlerinin futbola gösterdiği
ilgiden kaynaklanmaktadır. Birleşmiş Milletler (BM) Teşkilatına 204 ülke üye iken Uluslararası
Futbol Federasyonları Birliği (FİFA) 211 ülkenin üye olmuş olması anlatılmak istenen kitlelerin
futbola

gösterdiği

ilginin

somut

göstergesi

olarak

yorumlamak

mümkündür.

(https://www.90min.com/tr/posts/6163926-birlesmis-milletler-uyesi-olmayip-fifa-uyesi-olan-7-ulke )
Kuşkusuz Futbol isimli ürünü bu derecede değerli kılan taraftarların gösterdiği yüksek ilgi ve
alakadır. Futbola gösterilen yüksek teveccüh her zaman pozitif anlamda olmuyor, zaman zaman da
negatif tutum ve davranışlar söz konusudur. Özellikle de 2000’li yıllardan itibaren Avrupa’da görülen
taraftar şiddeti ve yine taraftarların karıştığı ırkçı yaklaşımlar gündemi meşgul etmektedir.

Barcelona’nın Kamerunlu forveti Samuel Eto’o, 2004-05 sezonunda Real Zaragoza ile
oynadıkları maçta ırkçı saldırıların hedefi oldu. Topu her aldığında tribünlerden yükselen maymun
seslerine dayanamayan Eto’o, isyan ederek oyundan çıkmak istedi. Sahayı terk etmek isteyen Eto’o’ya
takım arkadaşları engel oldu. Maçın hakemi, raporunda tribünlerden yükselen anormal bir şey
olmadığını belirtse de; iki ırkçı taraftar tespit edilerek cezalandırıldı. Benzer olaylar 2005-06
sezonunda da yaşandı. Zaragoza’lı Alvaro’nun da siyahi olduğunu tribünlere gösteren Eto’o’nun
çabası yetersiz kaldı. Sinirlenen Eto’o, yine büyük uğraşlar sonucunda sahaya döndürülebilmişti.
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Almanya’nın savaş sonrası ekonomisinin canlanmasına yardımcı olan göçmen işçiler, duvarın
yıkılmasının ardından Doğu Almanya’dan gelenlerin nefretini kazandılar. Türklerin, Yunanların ve
Yugoslavların işlerini çaldığını düşünen Doğu Almanlar, bu göçmen gruplara karşı ırkçı saldırılarda
bulunmaktan çekinmediler. Bu gruplar arasında dini olarak Almanlar’dan ayrılan Türkler, en yoğun
tepkilerle karşılaştılar. 2006’da Doğu Alman ekibi Chemnitz’in St. Pauli’yle yapacağı maç öncesinde
Hamburg’daki Türk dükkânlarına Nazi bayrakları açılarak saldırılar düzenlendi. Sol ve ırkçılık karşıtı
görüşleriyle tanınan St. Pauli’liler de bu saldırılardan nasiplerini aldılar. Chemnitz taraftarları “St.
Pauli’den Auschwitz’e (eski Nazi toplama kampı) metro yapacağız” diye bağırdılar. (
https://fourfourtwo.com.tr/en-kotu-5-irkci-taraftar-olayi ).

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) konunun önemine istinaden ivedi çalışmalar
başlattı. UEFA, 2006 yılında Londra ve Barcelona toplantılarında "Football Against Racism in
Europe" (FAFE) isimli ırkçılık karşıtı STK ile birlikte geliştirdiği ve tüm üye devletlere ilettiği el
kitabı geliştirdi. Bunun yanı sıra sosyal projeler ile duyarlılık ve farkındalık eğitimleri başlattı.
Avrupa Birliğinin Irkçılık Karşıtı Mücadelesi
Avrupa Birliği spordaki Irkçılık olaylarını toplum için yeni tehditler ve zorluk alanları olarak
tanımlamış ve kararlı bir mücadele ortaya koymuştur. Avrupa’da en kapsamlı Spor Politika belgesi
olan BEYAZ KİTAP 2007 yılında yayınlanmıştır. Burada Avrupa toplumu spor aracılığı ile birlikte ve
bir arada yaşaması bağlamında sporun çok güçlü bir entrüman olduğu ve mutlaka desteklenmesine
vurgu yapıldı. Beyaz Kitapta;
(9) Milliyetlerinden dolayı doğrudan herhangi bir ayrımcılığa neden olmuyorlarsa ve
kendilerinden kaynaklanan dolaylı ayrımcılığın etkileri eğitimli ve yetenekli genç oyuncuların
gelişimini ilerletmek ve korumak için olduğu gibi ulaşılmak istenen yasal bir hedefe uygun
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düştüğünün kanıtlanması mümkünse kişilerin serbest dolaşımı hakkındaki Anlaşma hükümleri
uyarınca, takımların ülke içinde yetişmiş oyunculardan oluşma şeklindeki belli bir kotayı
içermesini gerektiren kuralların uygun olduğu kabul edilebilir. Avrupa’daki genç sporcuların
yetişmesi üzerine devam eden çalışmalar bu analiz için değerli veriler sağlayacaktır.

(18)

Komisyon,

ırkçı

ve

yabancı

düşmanlığı

içeren

tutumlarla

ilgili

olarak,

Avrupa'da Irkçılığa Karşı Futbol Ağı (FARE) gibi var olan işbirliği çerçevelerindeki diyalogu ve en
iyi uygulama değişimini geliştirmeye devam edecektir.

Direkt çağrılarını üye ülkeler ile aday üye ülkelere tavsiye edilmiştir.
Spor olaylarında, özellikle de futbolda şiddet hala rahatsızlık veren bir meseledir ve farklı
şekillerde görülebilir. Bu durum, kentsel bölgeler de dâhil, stadyum içinde ve dışında değişkenlik
göstermektedir. Komisyon; Üye Devletler, Avrupa Konseyi gibi uluslararası organizasyonlar, spor
organizasyonları, emniyet güçleri, taraftar organizasyonları ve yerel otoriteler gibi diğer yetkililerle
diyalogu geliştirip kolaylaştırarak, bu gibi olayların önlenmesine katkıda bulunmayı üstlenmektedir.
Emniyet güçleri, kendi başlarına sporda şiddetin temel sebepleri ile baş edememektedirler.
Komisyon ayrıca, polis hizmetleri ve/veya spor yetkilileri arasındaki en iyi uygulama
yönteminin ve riskli taraftarlar ile ilgili işlevsel bilginin paylaşımını teşvik etmektedir. Kalabalığın
kontrol altına alınması ve holiganizm ile ilgili polis eğitimine özel bir önem verilecektir.
Spor; cinsiyet, ırk, yaş, engel, din ve inanç, cinsel tercih ve sosyal ya da ekonomik durum
ayrımı gözetmeksizin her vatandaşı kapsamaktadır. Komisyon, AB değerleri ile örtüşmeyen ırkçılık ve
yabancı düşmanlığını başından beri kınamıştır.
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Futbol Kulüplerine özel öneriler
UEFA – FARE işbirliğinde geliştirilen "Irkçılığa Karşı Birleştik" ( vereint gegen rasismus)
mottosu ile yayınlanan eser ilk kez düşünülmüş ve alanda ilk olma özelliğinden dolayı önemli bir
mücadele konsepti oluşturmuştur. Futbol Kulüplerinin Irkçılıkla "Mücadelesinde Kulüpler için Bir El
Kitabı" (Bekämpfung von Rassismus im Klubfussball Ein Handbuch für Vereine) başlığı ile
yayınlanan eser bir milat oluşturmuştur.

Her Futbol Kulübünün kendisine özgü bir geçmişi, geleneği ve özel bir toplumsal kitlesi
vardır. Irkçılığa karşı mücadelede en etkili yöntem; kulübün kendisine özel birikimlerinden hareketle
geliştireceği konseptle bu tur sorunlar yaşanan kesimlerde, bölgelerde kampanyalar düzenlemektir.

1169

X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Nevşehir / 2018

Her kulübün sorunu aynı değildir, bu nedenle çözümlerde ihtiyaçlara göre şekillendirilmeli.
Aşağıda ırkçılığa karşı mücadelede etkili olabilecek bazı temel ilkeler ve öneriler sıralanmıştır.
•

Problemi fark etmek ve doğru tanımlamak: Birçok kulüpte ırkçılık ve buna karşı

mücadelenin kulübün işi olmadığı, toplumsal bir sorun olduğu dolayısıyla da resmi kurumlara
bırakılması gerektiği iddia edilir. Bu nedenle neredeyse bütün kulüp yöneticilerinin problemi teşhis
etme ve doğru tanımlama konusunda bir eğitim almaları oldukça yararlı olacaktır.
•

Açık net hedefler belirlemek: Kampanya ırkçıları ve tezahüratları mı hedef alıyor,

bizzat azınlıklara mı ulaşılmak isteniyor? Ya da her ikisi mi? Bunlara göre açık ve net tanımlanmış,
betimlenmiş olarak; katılımcıların bizzat sorumluluk üstlenip katkı verebileceği ve kendisini
özdeşleştirebileceği ilkeler ve hedefler belirlenmelidir. Bu ilke ve hedefler de kulüpler tarafından
benimsenip sahiplenildiği açıkça ilan edilmelidir.
•

Bir etkinlik planı oluşturmak: Bu plan belirlenen hedeflere ulaşabilmek için somut ve

uygulanılabilir sonuçlar içermelidir. Alınması gereken önlemler / tedbirler bakımından UEFA’nın
"On – Madde - Planı" önemli bir temel oluşturabilir. Hedefler belli etaplara ayrılıp, her etap
sonunda hedefe ne kadar ulaşılıp ulaşılmadığı sürekli olarak analiz edilip değerlendirilmelidir.
•

Gözlemlemek ve problemleri bildirmek: Bu yolla konunun hemen hatırlanması ve

taraftarların katılımının artırılması sağlanabilir. Belki de kampanyanız kendine mahsus bir isim ve
gelenek oluşturabilir.
•

Gözlemlemek ve problemleri bildirmek: Kulüpler de öyle bir sistem oluşturulmalıdır

ki; kulübün bütün kademelerinde ırkçı önyargıları ve ayrımcılığı tespit edip, bildirebilmelidir.
•

Ortaklıklar: Kampanyanızın ve etkinlik planınızın gerçekleştirilmesinde taraftarlar,

oyuncular, STK’lar ve kamu kuruluşlarıyla ortaklıklar oluşturup birlikte çalışılmalı, özellikle de
etnik azınlıklar ve göçmenler bu ortaklıklara dahil etmelidir.
•

Taraftar Kültürü: Kulüplerin vermek istedikleri mesajı tam ve doğru iletebilmek için

taraftarların kültüründen, geleneklerinden yararlanması önemlidir. Farklı medya araçları, taraftar
siteleri, panolar kullanılabilir.
•

İdollerden faydalanmak: İdol olmuş oyuncuların geniş kitleler üzerindeki sempati ve

büyüleyici özellikleri (karizmaları) bu anlamda ırkçılık ve ayrımcılığa karşı mutlaka
değerlendirilmelidir.
•

Medya: Kulüpler yaptıkları etkinlikleri medya yoluyla tanıtmalı ve medyayı iyi

kullanmalıdırlar.
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•

Yeni hedef kitlelere ulaşmak: Kulüpler herkese açık olmalı ve herkesi kucaklamalıdır.

Böylelikle etnik azınlıklar, göçmenler ve bayanlar da kulüplere; taraftar, üye, sporcu veya çalışan
olarak özel yöntemlerle kazandırılabilir.

SONUÇ
Irkçılık karşıtı etkinliklerin koordine edilmesinde farklı grupların ve kurumların temsilcileriyle
düzenli olarak bir araya gelmek, yeni etkinlikler için fikir alış - verişinde bulunmak oldukça yararlı
olur.
Bu tür gruplar rehberlik niteliği kazanır; düşüncelerin olgunlaşmasına katkı sağlar ve yeni
fikirlerin ortaya çıkmasına zemin oluşturur. Ayrıca bu konulara ve girişimlere karşı şüpheli bakanlar
dahi bu yöntemlerle aktiviteler için kazanılabilir.
Bir İskoç kulübü olan FC Glasgow Rangers kulübün üst düzey oyuncu ve yöneticilerinin de
aralarında bulunduğu; "ırkçı ve din düşmanlığı" izleme ve denetleme komisyonu vardır. Komisyonun
temel sorumluluğu; futbolda bu tür olayları genelde ve özelde (Kulüp içerisinde) tespit etmek ve
bunlara anında müdahale edip, çözüm geliştirmektir. Bu komisyon ayda bir kez toplanır; kulübün
maçlarında anılan olumsuzluklara meydan vermemek için kararlılıkla çalışır, güncel birçok kampanya
da katkı sağlamaktadır.
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"Pride over Prudice" (Önyargılar yerine Kıvanç) isimli yürütülmekte olan anlamlı
kampanyaya katılım da göstermiştir ki; kulübün resmi politikası kapsamında yayınladığı ek görev
kurallarını düzenleyen "Mavi Rehber" etkili olmuştur. Bu sayede on maddelik plan, taraftarlar, kurum
içinden ve dışından çalışanlar, sezonluk kombine bilet sahipleri yanı sıra kılavuz olmuş, açık hava
reklamcılığı, bant reklam, vb. gibi.
Irkçılığa karşı mücadelede en etkili yöntemlerden birisi de; çeşitliliğe vurgu yapan ve ırkçılığa
karşı etkinlikler günlerinin organize edilmesidir. Oyuncularla yapılan etkinliklere taraftar ve medya
daha fazla ilgi görmektedir. Oyuncuların sahaya çıkarken veya maçtan önce ısınmak için sahada
seyircilerle temas kurduklarında; konuya dikkat çeken, mesajlar içeren tişörtler giymeleri
düşünülebilir. Bu mesajlar örneğin “ırkçılığa kırmızı kart göster” gibi sloganlar (daha başka
kampanyalar için teşekkür edilebilir) şeklinde verilebileceği gibi arkasında oyuncuların sıralanacağı
büyük şeffaf mesaj verici pankartlar da düşünülebilir. Bu yöntemler basit, kolay uygulanabilir etkili
aktivitelerdir. Irkçılık karşıtı günlerinde Norveç, İskoçya ve Slovakya’da gerçekleştirilen "Irkçılığa
Kırmızı Kart" kampanyaları başarılı uygulanan örnekleri arasındadır.
FARE’ye özel etkinlik haftası kapsamında UEFA Şampiyonlar Liginde iki maç günü ırkçılık
karşıtı etkinliklere adanmıştır. Bu anlamlı organizasyonda; çocuklar "ırkçılığa karşı birleştik" logosu
altında giydikleri tişörtler ile başlama vuruşu öncesinde öngörülen mesajları sunmaktadır.
Avusturya’da “FairPlay – Viele Farben – Ein Spiel" (Sportif Erdem – Birçok Renk – Bir
Oyun) projesi çerçevesinde Avusturya federal futbol ligi ile işbirliği içerisinde, ligi oluşturan 20
profesyonel kulübü kapsayan, ırkçılığa karşıtlık içeren kart postallar oluşturuldu. Futbol aracılığıyla
FARE özel etkinlik haftası sırasında ırkçılıkla mücadele anlamında bu kartlar herkese dağıtıldı.
Kulüplerin resmi internet siteleri tüm taraftarlarca en çok sevilen ve ilgi gören haber ve bilgilenme
kaynakları arasında yer almaktadır. Bu tür etkinlikler, basın açıklamaları ve mesajlar buralardan da
ilan edilebilir.
Bu tür etkinliklerin tanıtımında ve ilanında stadyumdaki anonslar oldukça etkili olmaktadır.
Birçok kulüp konuyla ilgili koreografiler yoluyla mesaj vermeyi de etkili bir seçenek olarak
kullanmaktadır. Tribünleri saran büyük pankartlar hem ekonomik hem etkili yollardan bir diğerini
oluşturuyor. Bazı kulüpler ise; tüm seyircilere takı, afiş, broşür ve konuyla ilgili bilgi ve tanıtım
dergileri dağıtmaktadır, FARE de etkinlik programları kapsamında üyelerine ve yakın duyarlık
gösterenlere dağıttığı bilgilendirme broşürleri ve dergiler vardır ki; bu tür etkinlikler maddi bakımdan
da mutlaka desteklenmelidir.
FARE’nin Türkiye’de çalışma partneri ise araştırmacının genel başkanlığını yaptığı Futbolda
Aktif Taraftarlar Birliği (FATAB) dır. FATAB’ın 2010 yılında yürüttüğü Avrupa Birliği Projesi Şimdi
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Hareket Zamanı isimli çalışmada farkındalık bilinci oluşturulmuştur. AB Hibe projesi kapsamında
yürütülen proje sınırlı bir etki yaratmış, genele ulaşamamıştır. Bunda projenin etkisinden ziyade başta
TFF olman üzere paydaşların olaya yeterli düzeyde angaje olamaması yatmaktadır.

Bazı kulüpler devre aralarında çok ilginç, çok etkili ve çok kültürlü mola programları
sunmaktadır, bu tür aktiviteler de başarıyla planlandığında oldukça ilgi ve rağbet görmektedir.
Irkçılık ve Ayrımcılık karşıtı organizasyonlar ve düzenlemeler konusunda daha detaylı ve
kapsamlı bilgilere FARE ve FATAB internet siteleri üzerinden ulaşabilir (Cerrahoğlu, 2012).
Başta TFF olmak üzere futbolun paydaşlarının ortak iradeleri ile kulüpler üzerinden eğitim
programlarının eğitim etkinlikleri başlatılmalı, belediyeler de konu hakkında kulüplere her konuda
destek olmaları gerektiği düşünülmektedir. Bu etkinlikler aynı zamanda kamu güvenliğinin
sağlamlaştırılmasına da olumlu katkılarda bulunacağı muhakkaktır.
2007 yılında yayınlanan Avrupa Birliği Spor Politika Raporu Beyaz Kitapta da belirtildiği
üzere; tek bir Avrupa Spor Modeli yoktur, zengin kültürlerde çeşitlilikten söz edilmektedir. Ayrıca
Beyaz Kitapta futbol taraftarlarının karıştığı sosyal olayları polis gücü ile engellemek veya
sonuçlandırmak mümkün olmayıp, iletişime açık olarak tüm paydaşların olumlu katkılarına
başvurmak gerekmektedir.
UEFA’nın geliştirdiği ve Avrupa’nın Futbol Kulüpleri, Taraftar Gurupları ve STK’ların
ırkçılıkla

mücadele

kapsamında

geliştirdikleri

ve

uyguladıkları

eğitim

programları

veya

kampanyalarına Türkiye’de rastlamak pek olası değildir. Beşiktaş Kulübünün taraftar yapılanması
ÇARŞI Gurubu, Tüm Futbol Taraftarlar Federasyonu (TFTF), Futbolda Aktif Taraftarlar Birliği
(FATAB) ve 2012 yılından sonra kurulan TarafDer ve Taraftar Hakları Derneği dışında aktif olan
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STK gündemde değildir. Anılan STK’lar kendi konseptlerinde ve mütevazi şartlarda etkinlikler
düzenleyerek ırkçılık konularında mesaj vermektedirler. FATAB

2010 yılında Irkçılık konulu

bilinçlenmeye yönelik bir AB Projesi gerçekleştirmiştir.
FATAB ve TFTF Avrupa Futbol Taraftarları Birliği-FSE ile temas halinde Türkiye’de bazı
ortak etkinliklerde bulundular (FSE’nin 2013 İstanbul Taraftar Kongresi), THD de 2016 yaz ayında
İzmir’de FSE ile ortak atölye çalışması planlamaktadır.
Avrupa okullarında yapılmış ve yapılmakta olan kampanyalar ve etkinliklerin benzeri
Türkiye’de henüz yapılmamıştır. Aslında Futbol Taraftarlığı anlamında STK kültürü henüz geliştiği
söylenemez. Türkiye’de taraftarlık anlayışı sadece mensubu olduğu takımın kazanmasına odaklı bir
anlayış hakim olup, henüz sosyal olaylara odaklanılacak bilinç geliştiği iddia edilemez (Cerrahoğlu,
2016).

Ortaöğretim kurumlarında bağımsız projeler yürütmek ve STK’lar ile birlikte çalışmak kültürü
de henüz yaygınlık kazanmamıştır. Okulların bağlı bulunduğu Milli Eğitim Bakanlığı da merkezi bir
pozisyonda olup, izin alarak etkinlik yapmak gerekir ki, sıkı kurallara bağlılık söz konusudur.
LİTERATÜR:
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DİRENÇLİLİK DÜZEYİ VE PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ HALLERİ: İZMİR İLİ ÖRNEĞİ
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ÖZET
Afetler toplum düzenini bozan, istenmeyen durumların oluşmasına neden olan durumlardır. Yaşandığı
bölgede kişilerin ölümüne, sakat kalmasına neden olmasının yanında psikolojik yıkımlara, maddi ve manevi
kayıplara da oldukça fazladır. Bu konuda toplumda yaşayan kişilere bireysel olarak önemli görevler düşmesinin
yanında kurum ve kuruluşlara da önemli görevler düşmektedir. Afet öncesinde, sırasında ve sonrasında alınması
gereken önlemler, haberleşme, koordinasyon, müdahale, kurtarma çalışmalarının belirlenen süre içerisinde ve
etkili bir şekilde yapılmasında önemli yer tutmaktadır. Kurumların afetlere dirençli hale gelmesi için kurum
çalışanları ve yöneticilerinin afetlere karşı dirençliliği, psikolojik iyi oluş halleri ve bütünlük duygularının
yerinde ve belirli bir düzeyde olması gerekmektedir. Psikolojik iyi oluş; pozitif öz saygı, kişiler arası ilişkilerin
kalitesi, bireyin çevresini yönetebilme becerisi, anlamlı ve amaçlı aktivitelerde bulunma ve bireysel gelişimini
devam ettirme gibi özellikleri ifade etmektedir. Hastane öncesi acil sağlık çalışanları ve yöneticileri açısından
psikolojik iyi oluş ile ilgili sayılan bu özellikler afet durumlarında kişilerde dirençliliği arttıracak çok önemli
özelliklerdir. Hastane öncesi acil sağlık sisteminde çalışan sağlık personelinin ve yöneticilerinin olası bir afet
durumunda afete karşı dirençlilikleri yapılacak kurtarma ve müdahale çalışmalarını etkilemekte hayati önem
taşımaktadır. Tarama modeli ile yapılan bu araştırmada hastane öncesi acil sağlık sisteminde çalışan sağlık
personelinin ve yöneticilerinin psikolojik dirençlilik düzeyleri ve psikolojik iyi oluş halleri ve bu iki değişken
arasındaki ilişki düzeyi belirlenmek amaçlanmıştır. Veri toplama tekniği olarak anketin kullanıldığı çalışmanın
evrenini İzmir ilinde Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetleri bünyesinde çalışan kamu personeli ve sözleşmeli
personeldir. Toplanan veriler ve yapılan istatistiksel incelemeler tablolar halinde sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: psikolojik dirençlilik, psikolojik iyi oluş, hastane öncesi sağlık

ABSTRACT
Disasters are situations that disrupt public order and cause undesirable situations. In addition to causing
the deaths and disabilities of people, psychological destructions, material and spiritual losses are also quite high.
In this respect, important tasks are also taking place in the institutions and organizations as well as the individual
duties. Measures to be taken before, during and after the disaster have an important place in communication,
coordination, intervention and rescue work within the determined time and in an effective manner. In order for
institutions to become resistant to disasters, the resistance of the employees and managers to disasters and
psychological well-being should be in place and at a certain level. Psychological well-being includes properties
such as positive self-esteem, the quality of interpersonal relationships, the ability of the individual to manage the
environment, the presence of meaningful and purposeful activities, and the continuation of individual
development. These characteristics regarded as psychological well-being are very important in terms of
increasing disaster resistance in people as well as paramedic health workers and managers. In terms of affecting
quality of rescue and intervention missions, resistance level of paramedic health workers and managers has vital
importance. In this study, which was done with survey, it was aimed to determine the level of psychological
resilience and psychological well-being level of paramedic health workers and managers and the level of
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relationship between these two variables. Population of the study is personnel working in the Pre-Hospital
Emergency Health Services in İzmir. The collected data and the statistical analyzes are presented in tables
Keywords: psychological resistance, psychological well-being, pre-hospital health

GİRİŞ
Afetler toplum düzenini bozan, istenmeyen durumların oluşmasına neden olan durumlardır.
Yaşandığı bölgede kişilerin ölümüne, sakat kalmasına neden olmasının yanında psikolojik yıkımlara,
maddi ve manevi kayıplara da oldukça fazladır. Köken olarak Arapça bir kelime olan “afet” ,doğanın
sebep olduğu yıkım (Uzunbıçak, 2005), insan topluluklarının yaşamlarını kesintiye uğratan (Aydıner,
2014), fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar meydana getiren, normal yasamı ve insan faaliyetlerini
durdurarak veya aksatarak (Öner, 2010) toplumda yaşayan bireylerin olağan yaşam düzenini bozarak,
onların yanıt verme ve uyum sağlama kapasitesini aşıp, dış yardıma gereksinim duymasına neden olan
(Akdur, ve diğerleri, 2001), birçok kurum ve kuruluşun koordineli bir biçimde görev almasını
gerektiren (Erkal & Değerliyurt, 2008) insan topluluklarından ya da doğadan kaynaklanan (Kadıoğlu,
2011) her ülkenin gerçeği olan bir durumdur (Törenci, 2015).
İnsanlığın var olduğu günden beri afetler toplumların yaşamlarını etkilemiş ve birçok olumsuz
sonuçlara neden olmuştur. Afetler toplumda yaşayan kişiler üzerinde ölüm, yaralanma veya
hastalıklara neden olur, mal, altyapı ya da çevresine hasarlar verir, toplumun gündelik yaşamını bozar.
Afetler; yavaş veya ani gelişen, bölgesel veya yerel, doğal veya insan kaynaklı tehditlerin sonucunda
oluşan ve etkilenen toplumun yerel kaynaklarıyla baş edemeyeceği kadar büyük bir olaya neden olan
veya neden olabilecek olaylardır (Kadıoğlu, 2011). Afet olarak nitelendirilen bir olayın büyüklüğünü
belirleyen etmenler; olay sonrası yaşanan can kayıpları, yaralanmalar, yapısal hasarlar ve yol açtığı
sosyal ve ekonomik kayıplardır (Akyel, 2007). Yavaş (2005) afetleri nedenlerine göre “doğal afetler”
(deprem, sel, çığ, heyelan, volkanik patlamalar) ve “doğal olmayan (yapay) afetler” (savaş, göç,
nükleer kazalar, baraj patlamaları vb.) şeklinde iki ana grupta toplamıştır.
Afetler ülkemiz ve dünyamız için kaçınılmaz gerçeklerdir. Afetleri önlemek mümkün değilse
bile olası afetlerden risk azaltma ve önleme çalışmaları ile afetlerin olası etkileri en az seviyeye
düşürülebilir, en az can kaybı ve hasarla kurtulmak mümkün olabilir. Ülkemiz, sahip olduğu jeolojik,
topoğrafik ve meteorolojik koşulları nedeniyle büyük can ve mal kayıplarına neden olan afet olayları
ile sıkça karşılaşmaktadır (Kökcü, 2010). Son 60 yılda ülkemizde meydana gelen afetlerin
istatistiklerine bakıldığında; doğal afetlerin ülkemizde neden olduğu doğrudan ve dolaylı ekonomik
kayıpların yüksek oranda olduğu yapılan çalışmalarla görülmektedir (Gökçe, Ozden, & Demir, 2008).
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından 2004 yılında hazırlanan “Afet Riskini
Azaltma: Kalkınma İçin Bir Zorluk” adlı raporda, doğa kaynaklı afetlerden başlıca dördünün risk
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analizi yapılmıştır. Bu rapora göre Türkiye kuraklık ve tropikal fırtınalar açısından kayda değer
düzeyde risk altında olan ülkeler arasında gösterilmemektedir. Depremler açısından yapılan risk
analizinde ise Türkiye, İran ve Yemen’in ardından dünyada 3. sırada yer almaktadır. Seller açısından
yapılan risk analizinde de Türkiye risk altında görülen 55 ülke arasından 35. sırada yer almıştır
(Özaslantaş, 2011).
Afet dirençliliği, toplumun afetlerin negatif etkilerini azaltmak için kapasitesini etkili ve eşit
bir şekilde kullanması, afetten sonra işlevlerine devam etmek için adapte olabilmesi ve ilerideki
afetlerin etkilerini azaltabilmek için iyi bir durumda olmasıdır (Manfredi vd., 2014). Afetlerde
dirençlilik; bir topluluğun ve bir sistemin sosyolojik, psikolojik ve fiziksel kapasitesi ile, afetlerin ve
acil durumların üstesinden gelebilmesi, en az zararla atlatabilmesi ve denge durumuna tekrar
ulaşabilmesi yeteneğidir (Varol & Buluş Kırıkkaya, 2017)
Dünya sağlık örgütü (WHO) psikolojik iyi oluş hali kavramını yaşam kalitesinin alt
kavramlarından biri olarak tanımlarken, yaşam kalitesi kavramını ise modern hayatın gelişimi ile
birlikte 1950’lerden sonra ortaya çıkan ve 1980’lerden itibaren sağlığın korunması ve geliştirilmesi
yaklaşımlarının küresel olarak önem kazanması ile yaygınlaşan bir kavram olarak tanımlamıştır.
Önceki zamanlarda özellikle ekonomik göstergelerle ifade edilen yaşam kalitesi günümüzde ise
sosyal, psikolojik ve çevresel faktörlerin de etki ettiği bir durum olduğu belirlenmiştir (Denizli, 2014).
Hastane öncesi acil sağlık hizmetleri çalışanları olası afet durumlarında hasta ve yaralılara acil
tıbbi müdahaleyi sunmakla görevlidir. Bu nedenle rutin iş hayatlarında görevleri hayat kurtarmak olan
bu kurumda çalışan personellerin olası afetlerdeki rol ve sorumlulukları da oldukça fazladır. Çok
sayıda yaralıya ulaşmak, acil tıbbi bakımı sunup uygun hastane ya da sağlık merkezine ulaşmalarını
sağlamak öncelikli görevlerinden olmakla birlikte olay yerindeki çalışan sağlık personellerinin
yönetimini sağlamak, koordine ve komuta etmek, diğer il ve ülkelerden gelen sağlık çalışanların iş
birliği içinde çalışmasını sağlamak gibi önemli görevleri de vardır. Bu nedenle, hastane öncesi alanda
çalışan sağlık personellerin psikolojik dirençliliklerinin ve psikolojik iyi oluş hallerinin yüksek olması
olası afetlerde görev alacak bu meslek grubu çalışanlarının ve dolayısıyla kurumun afet direncinin
yüksek olmasına hasta ve yaralılara daha etkin ve kaliteli hizmet sunmalarına önemli katkı
sağlayacaktır.
YÖNTEM
Hastane öncesi acil sağlık hizmetleri çalışanlarının psikolojik dirençliliği ve psikolojik iyi oluş
düzeylerini saptamak amacıyla yapılan bu çalışmada genel tarama modeli kullanılmıştır. Genel tarama
modellleri, çok sayıda elemandan oluşan bir evrende, evren hakkında genel bir yargıya varmak
amacıyla, evrenin tümü ya da ondan alınacak bir grup, örnek ya da örneklem üzerinde yapılan tarama
düzenlemeleridir (Karasar, 2005).
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Evren ve Örneklem
Çalışmanın evrenini İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetleri’nde
çalışan 18-60 yaş arası doktor, paramedik, acil tıp teknisyeni, hemşire ve sürücüler oluştırmaktadır.
Araştırmada, evrenin tamamına ulaşmak mümkün olmadığından “Basit Tesadüfi Örnekleme”
yöntemi kullanılmıştır. Basit tesadüfi örnekleme yöntemi, evreni oluşturan bireylerin tamamının
örneğe girme şansının tamamen eşit ve tesadüfi olduğu örneklemdir (Karasar, 2005). İzmir İl Sağlık
Müdürlüğü Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetleri’nde Aralık 2017 tarihi itibari ile yaklaşık 1200 olan
çalışan sayısını örneklemek için rasgele seçilen 340 çalışan örnekleme dahili edilmiştir.
Tablo1. Katılımcıların Demografik Özellikleri
Değişken
Cinsiyet

Yaş

Eğitim düzeyi

Medeni durum

Meslek

Kıdem

f
222
118
154
134
31
21
59
158
108
15
214
107
19
13
163
23
126
15
83
137
73
28
19

Kadın
Erkek
18-28
29-38
39-48
49 ve üzeri
Lise
Ön lisans
Lisans
Lisansüstü
Evli
Bekâr
Boşanmış ya da Dul
Doktor
Paramedik
Hemşire
Acil Tıp Teknisyeni
Şoför
1-5 yıl
6-10 yıl
11-15 yıl
16-20 yıl
21 yıl ve üzeri

%
65,3
34,7
45,3
39,4
9,1
6,2
17,4
46,5
31,8
4,4
62,9
31,5
5,6
3,8
47,9
6,8
37,1
4,4
24,4
40,3
21,5
8,2
5,6

VERİ TOPLAMA ARACI
Araştırmada veri toplama yöntemi olarak kullanılan anket formu üç kısımdan oluşmaktadır:
1. Katılımcıların demografik özelliklerini belirlemeye yönelik maddeler; cinsiyet, yaş,
eğitim düzeyi, medeni durum, meslek, kıdem.
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2. Psikolojik dirençlilik düzeyini belirlemeye yönelik Connor-Davidson Dirençlilik
Ölçeği (CD-RISC)
3. Psikolojik iyi oluş halini belirlemeye yönelik Diener ve arkadaşları (2009) tarafından
geliştirilen, Telef (2013) tarafından Türkçeye uyarlanan Psikolojik İyi Oluş Ölçeği
Verilerin toplanması ve analizi
Veriler araştırma izinleri alındıktan sonra 05.02.2018 -10.03.2018 tarihleri arasında anket
formu kullanılarak ulaşılabilen katılımcılar ile ile yüz yüze görüşerek, ulaşılamayan katılımcılar ile de
internet anketi yollanarak toplanmıştır. Elde edilen verilerin analizi için SPSS 22.0 yazılımı
kullanılmıştır. Bütün istatistiksel analizlerde iki grubun ortalamaları karşılaştırılırken, karşılaştırılan
gruplar normal dağılım özelliği gösterdiği için “Independent Sample T test”, ikiden fazla grubun
ortalamasını karşılaştırırken de karşılaştırılan gruplar normal dağılım özelliği gösterdiğinden “Tek
Yönlü Varyans Analizi (ANOVA)”, analizi kullanılmıştır.
BULGULAR
Araştırma sonucunda elde edilen sonuçlar tablolar halinde sunulmuştur.
Tablo 2. Hastane öncesi çalışanlarının psikolojik dirençlilik ve psikolojik iyi oluş hali düzeyinin
cinsiyete göre karşılaştırılması
Psikolojik Dirençlilik
Psikolojik İyi Oluş Hali

Cinsiyet
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek

f
222
118
222
118

Ort.
3,6724
3,9214
4,3978
4,6623

S.s
0,63545
0,70588
0,74172
0,76890

t

S.d.

P

-3,307

338

0,001

-3,091

338

0,02

Tablo 2’ye göre kadın çalışanların psikolojik dirençlilik düzeyi ortalamalarının (Ort=3,67,
Ss=0,64) erkek çalışanların psikolojik dirençlilik düzeyi ortalamalarından (Ort=3,92, Ss=0,71) farklı
olduğu ve bu farkın istatistiksel açıdan anlamlı olduğu (t338 = -3,307, p=0,001) gözlenmiştir. Erkeklerin
psikolojik direnç düzeylerinin kadınlara oranla daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.
Tablo 2’ye göre kadın çalışanların psikolojik iyi oluş hali ortalamalarının (Ort=4,40, Ss=0,74)
erkek çalışanların psikolojik iyi oluş hali ortalamalarından (Ort=4,66, Ss=0,77) farklı olduğu ve bu
farkın istatistiksel açıdan anlamlı olduğu (t338 = -3,091, p=0,002) gözlenmektedir. Erkeklerin psikolojik
iyi oluş hali düzeyinin kadınlara oranla daha yüksek olduğu belirlenmiştir.
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Tablo 3. Hastane öncesi çalışanlarının psikolojik dirençlilik ve psikolojik iyi oluş hali düzeyinin yaş
grubuna göre karşılaştırılması

Psikolojik Dirençlilik

Psikolojik İyi Oluş Hali

Varyansın Kaynağı
Gruplar Arası
Gruplar İçi
Toplam
Gruplar Arası
Gruplar İçi
Toplam

KT
0,081
152,229
152,310
0,087
196,060
196,147

S.D.
3
336
339
3
336
339

KO
0,027
0,453
0,029
0,584

F

P

0,059

0,981

0,050

0,985

Tablo 3’e göre hastane öncesi acil sağlık çalışanlarının psikolojik dirençlilik düzeyleri yaş
grubuna göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir (F3-336 = 0,059; p=0,981). Tablo 3’ye göre
hastane öncesi acil sağlık çalışanlarının psikolojik iyi oluş hali düzeyleri yaş grubuna göre anlamlı bir
farklılık göstermemektedir (F3-336 = 0,050; p=0,985).
Tablo 4. Hastane öncesi çalışanlarının psikolojik dirençlilik ve psikolojik iyi oluş hali düzeyinin
eğitim düzeyine göre karşılaştırılması

Psikolojik Dirençlilik

Psikolojik İyi Oluş Hali

Varyansın Kaynağı
Gruplar Arası
Gruplar İçi
Toplam
Gruplar Arası
Gruplar İçi
Toplam

KT
0,736
151,574
152,310
0,832
195,315
196,147

S.D.
3
336
339
3
336
339

KO
0,245
0,451
0,277
0,581
0,245

F

P

0,544

0,653

0,477

0,699

Tablo 4’e göre hastane öncesi acil sağlık çalışanlarının psikolojik dirençlilik düzeyleri eğitim
düzeyine göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir (F3-336 = 0,544; p=0,653). Tablo 4’e göre hastane
öncesi acil sağlık çalışanlarının psikolojik iyi oluş hali düzeyi eğitim düzeyine göre anlamlı bir
farklılık göstermemektedir (F3-336 = 0,477; p=0,699).
Tablo 5. Hastane öncesi çalışanlarının psikolojik dirençlilik ve psikolojik iyi oluş hali düzeyinin
medeni duruma göre karşılaştırılması

Psikolojik Dirençlilik

Psikolojik İyi Oluş Hali

Varyansın Kaynağı
Gruplar Arası
Gruplar İçi
Toplam
Gruplar Arası
Gruplar İçi
Toplam

KT
2,014
150,296
152,310
0,971
195,175
196,147

S.D.
2
337
339
2
337
339

KO
1,007
0,446
0,486
0,579
1,007

F

P

2,258

0,106

0,839

0,433

Tablo 5’e göre hastane öncesi acil sağlık çalışanlarının psikolojik dirençlilik düzeyleri medeni
duruma göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir (F2-337 = 2,258; p=0,106). Tablo 5’e göre hastane
öncesi acil sağlık çalışanlarının psikolojik iyi oluş hali düzeyleri medeni duruma göre anlamlı bir
farklılık göstermemektedir (F2-337 = 0,839; p=0,433).
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Tablo 6. Hastane öncesi çalışanlarının psikolojik dirençlilik ve psikolojik iyi oluş hali düzeyinin
mesleğe göre karşılaştırılması
Varyansın Kaynağı
Psikolojik Dirençlilik

Psikolojik İyi Oluş Hali

Gruplar Arası
Gruplar İçi
Toplam
Gruplar Arası
Gruplar İçi
Toplam

KT
3,316
148,994
152,310
2,919
193,228
196,147

S.D.
4
335
339
4
335
339

KO
0,829
0,445
0,730
0,577
0,829

F

P

1,864

0,116

1,265

0,283

Tablo 6’ya göre hastane öncesi acil sağlık çalışanlarının psikolojik dirençlilik düzeyleri
mesleğe göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir (F4-335 = 1,864; p=0,116). Tablo 6’ya göre hastane
öncesi acil sağlık çalışanlarının psikolojik iyi oluş hali düzeyleri mesleğe göre anlamlı bir farklılık
göstermemektedir (F4-335 = 1,265; p=0,283).
Tablo 7. Hastane öncesi çalışanlarının psikolojik dirençlilik ve psikolojik iyi oluş hali düzeyinin
kıdeme göre karşılaştırılması

Psikolojik Dirençlilik

Psikolojik İyi Oluş Hali

Varyansın Kaynağı
Gruplar Arası
Gruplar İçi
Toplam
Gruplar Arası
Gruplar İçi
Toplam

KT
0,846
151,464
152,310
4,517
191,629
196,147

S.D.
4
335
339
4
335
339

KO
0,211
0,452
1,129
0,572
0,211

F

P

0,468

0,759

1,974

0,098

Tablo 7’ye göre hastane öncesi acil sağlık çalışanlarının psikolojik dirençlilik düzeyleri
kıdeme göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir (F4-335 = 0,468; p=0,759). Tablo 7’ye göre hastane
öncesi acil sağlık çalışanlarının psikolojik iyi oluş hali düzeylerinin kıdeme göre anlamlı bir farklılık
göstermemektedir (F4-335 = 1,974; p=0,098).
SONUÇ VE TARTIŞMA
Hastane öncesi çalışanların psikolojik dirençlilik ve psikolojik iyi oluş düzeylerinin erkek
katılımcılarda daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Cihangiroğlu (2006) üniversite öğrencileri üzerine
yapmış olduğu çalışma sonucunda erkek öğrencilerin psikolojik iyi oluş halinin kız öğrencilerden
yüksek olduğunu belirlemiş ve bu cinsiyet farklılığının erkeklerde kadınlardan daha düşük depresyon,
öfke ve kaygı durumları oluşturabileceği sonucunu çıkarmıştır. Diğer bir çalışmada ise üniversite
öğrencilerinin iyilik hallerinin cinsiyet değişkeni açısından, öğrencilerin iyilik hali ölçeğinin
“maneviyat” ve “kendini yönetme” alt ölçek puan ortalamaları açısından anlamlı fark tespit
edilememişken, “arkadaşlık” ve “sevgi” alt ölçek puan ortalamaları arasında istatistiksel fark tespit
edilmiştir (Doğan, 2006). Kadınların psikolojik iyilik halinin erkeklere göre daha düşük düzeyde
olduğu (Diener, 1984’ten akt. Ryff, 1989) belirlenmiştir.
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Araştırmada hastane öncesi çalışanların psikolojik dirençlilik ve psikolojik iyi oluş
düzeylerinin yaş gruplarına göre anlamlı bir fark göstermediği belirlenmiştir. Hastane öncesi
çalışanların psikolojik dirençlilik ve psikolojik iyi oluş düzeylerinin eğitim düzeyine göre
karşılaştırılması sonucunda gruplar arasında anlamlı fark tespit edilmemiştir. Benzer bir şekilde
Mızrak (2017) ta çalışmasında psikolojik dirençliliğin eğitim durumuna göre fark göstermediğini
belirlemiştir. Araştırma sonuçlarından farklı olrak Denizli (2014), eğitim düzeyinin çalışanların
psikolojik iyilik hali üzerine etkili olduğu ve iş stresi azaltan bir faktör olduğu sonucuna varmıştır
Hastane öncesi çalışanların psikolojik dirençlilik ve psikolojik iyi oluş düzeylerinin medeni
duruma göre karşılaştırılması sonucunda; evli, bekâr, boşanmış ve dul çalışan grupları arasında
anlamlı bir fark olmadığı tespit edilmiştir. Bu sonuçla tutarlı olarak, Akgün (2016) Suriyeli
mültecilerde ruhsal iyilik hali değerlendirdiği çalışmasında medeni duruma göre fark tespit etmemiştir.
Mızrak (2017) yapmış olduğu çalışmada psikolojik dirençlilik düzeyinin medeni duruma göre farklılık
gösterdiği sonucuna ulaşmış ve en dirençli grubun dullar olduğu ve bekârların ise evlilere göre
psikolojik olarak daha dirençli olduğunu tespit etmiştir. Sezgin Nartgün ve Mor (2015) ööğretmenler
üzerinde yaptıkları çalışmada psikolojik dirençlilik düzeyinin medeni duruma göre anlamlı farklılık
göstermediğini tespit etmiştir.
Hastane öncesi çalışanların psikolojik dirençlilik ve psikolojik iyi oluş düzeyleri de mesleğe
göre anlamlı bir fark göstermemektedir. Hastane öncesi çalışanların psikolojik dirençlilik ve psikolojik
iyi oluş düzeylerinin kıdeme göre anlamlı bir fark göstermemektedir. Acar (2014) yapmış olduğu
çalışmada hastanede çalışan personellerden meslek hayatlarında uzun yıllar geçiren çalışanların 10
yıldan az çalışan personellere göre daha düşük iyilik haline sahip olduklarını tespit etmiştir. Sevimli
(2015) öğretmenlerin psikolojik iyi olma durumları üzerine yaptığı çalışma sonucunda psikolojik iyi
olma düzeyinin kıdem yılına göre anlamlı fark göstermediğini belirlemiştir.
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OKULLARDA HALKLA İLİŞKİLERİN ÖRGÜTLENMESİNE YÖNELİK BİR MODEL
ÖNERİSİ
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ÖZET
Okullar girdisi ve çıktısı insan olan ve sosyal çevreyle yakın ilişki içerisinde olması gereken kurumların
başında gelmektedir. Bu yönüyle okulda halkla ilişkiler uygulamaları öne çıkmaktadır. Kamu okullarında halkla
ilişkiler birimi bulunmadığından bu yükümlülük de büyük ölçüde okul müdürünün sorumluluğundadır. Bu
araştırmanın amacı, okulda halkla ilişkilerin örgütlenmesine yönelik bir model önerisi geliştirmektir. Modelin
temel amacı, eğitim kurumlarının çekirdeğini oluşturan okullar için uygulanabilir bir örgüt yapısını ortaya
koymaktır. Araştırma tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Ortaya konulan modelde halkla ilişkiler İl/İlçe
Milli Eğitim Müdürlükleri bünyesinde yer alan halkla ilişkiler birimi ve burada görev yapan halkla ilişkiler
uzmanlarının okul bölgelerine görevlendirilmesi yoluyla okullarda mikro ölçekli bir örgüt yapısı ve işleyişi
şeklinde tasarlanmıştır. Çalışmanın okulların işleyişine katkı sağlayacağı ve buna yönelik çalışmaların
yapılmasına öncülük edeceği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Okul, Halkla İlişkiler, Örgütlenme, Model Önerisi

ABSTRACT
Schools are at the forefront of the institutions that need to be in close relations with the social
environment. In this regard, practices of the public relations are prominent. This obligation is also a
responsibility of the school principals, as there are no public relations units in public schools. The purpose of this
research is to develop and propose a model for organizing public relations in the schools. The main purpose of
the model is to reveal an organizational structure that can be applied to the schools that form the core of the
educational institutions. The research is a descriptive study. In the model, public relations is designed as a microscale organizational structure and functioning in schools through the assignment of public relations unit within
the Provincial / District National Education Directorates and the public relations experts working in the school
districts. It is thought that the study will contribute to the functioning of the schools and will lead the studies for
this purpose.
Keyword: School, Public Relations, Organization, Model Proposal
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1. GİRİŞ
Örgütler çevreleri ile sürekli bir etkileşim içerisinde olduklarından, çevrenin yapısı ve
özelliklerini tanıması önemlidir. Okulun genel çevresini toplumun kültürel yapısı, ekonomik yapısı,
toplumsal değişim ve eğilimleri, kaynakları, bilimsel ve teknolojik gelişmişliği vb. pek çok değişken
okulu dolaylı ve dolaysız olarak etkilemektedir (Başaran, 2000). Okul girdisi ve çıktısı insan olan
sosyal bir örgüttür. Çevreden aldığı girdiyi belirli bir eğitim sürecinden geçirdikten sonra tekrar
çevreye ürün olarak verir. Bu nedenle ilgili çevresiyle sıkı bir ilişki içerisinde olmak zorundadır
(Kolay, 2004).
Örgütlerin iç ve dış hedef kitleleriyle istenilen düzeyde etkileşim kurmak durumunda olması,
beraberinde halkla ilişkiler olgusunu gündeme getirmiştir (Arklan, 2011). Bunun gerçekleştirilmesi
için de çevresiyle düzenli ilişki kurması gerekliliği, halkla ilişkiler alanının düzenli, planlı ve belirli
amaçlara yönelik bir çalışma alanı olarak ortaya çıkmasını sağlamıştır (Yıldırım Becerikli, 2000).
Halkla ilişkiler, bir kurumun toplumla bütünleşme yolunda harcadığı çabaların tümü, bir tanıma ve
tanıtma süreci olarak ele alındığında, bu sürecin etkin bir şekilde yürütülmesi için iletişim
tekniklerinin planlı, programlı bir biçimde iki yönlü olarak uygulanmasını gerektirmektedir
(Sabuncuoğlu, 2013). Halkla ilişkiler, kurumun hedeflerini gerçekleştirebilmesi için, doğru kanalların
kullanılmasıyla mesajların anlaşılır biçimde aktarılmasını ve tepkilerin değerlendirilmesini içeren bir
süreçtir (Tellioğlu, 2002).
Eğitim sistemi içerisinde halkla ilişkiler, kurumun toplum ve çevredeki yerini, başarı ve
başarısızlığını halka duyurur. Eğitim kurumun tanıtılması, çevreye benimsetilmesi ve çevrenin
desteğinin sağlanması halkla ilişkilerin doğru kurulması ile sağlanabilecektir. Okulların müşterisi halk
olduğu için okullar da diğer bütün örgütlerin duyduğu gereksinim kadar halkla ilişkileri geliştirme
gereksinimi duymaktadır. Halkın eğitimden ne beklediği oldukça önemlidir. Halk, okula madde ve
insan girdisi sağlamakta ve bu girdilerin takibini yapmaktadır (Tan, 2002; Altun ve Kirkit, 2005).
Okul halkla ilişkiler açısından toplumun en uygun, fakat en kritik yerinde bulunmaktadır.
Okullar açısından bakıldığında halkla ilişkilerin can alıcı noktası, okulu anlatmak ve yapılanları
açıklayıp inandırmaktır. Halkla ilişkiler, okulların çevreyle ilişkilerinde destek sağlama alanı
bulmaktadır (Yıldırım, 2007). Okullar açısından halkla ilişkiler; okul ve hedef kitlesi arasında
karşılıklı anlayış, işbirliği ve güvenin sağlanması ve okulun amaçlarının başarılması için örgüt içindeki
ve dışındaki tüm planlı iletişim çabalarını içermektedir (Çakmak ve Kilci, 2011).
Halkla ilişkiler, modern yönetim anlayışıyla birlikte kurumlar ile toplum arasındaki ilişkileri
düzenleme amacı güden bir faaliyet olarak yerini almıştır (Karpat Aktuğlu, 2004). Okulların
mesajlarını iletebilmesi ve insanlara verilen bilgi kaynaklarına ulaşabilmesi için koordineli ve uyumlu
bir çaba göstermesi gerekmektedir. Ayrıca okulların çevreye istenen hizmetleri ve bilgileri vermeleri
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de gerekmektedir. Bu açıdan halkla ilişkiler, okulların göz ardı edemeyeceği bir işlev olarak
günümüzdeki yerini almıştır (Carlsmith and Railsback, 2001).
Okullar amaçlarına ulaşabilmek için, öncelikle ilişki kuracağı hedef kitlenin özellikleri,
eğilimleri, düşünceleri ve tepkileri hakkında bilgi toplamak (araştırma); daha sonra toplanan bilgilere
dayanarak ilgili programları hazırlamak (planlama), bunları uygulamak (iletişim) ve uygulama
sonuçlarını değerlendirmek (değerlendirme) durumundadır (Onal, 2000). Dolayısıyla bu süreci
gerçekleştirebilecek

bir

örgüt

yapısının

oluşturulması

gerekmektedir.

Kurumsal

amacı

gerçekleştirmede önemli bir kolaylık sağlayan örgütlenme süreci; görev, yetki ve sorumlulukları
açıklığa kavuşturan, çalışanlarla ilgili düzenlemeleri yapan, dolayısıyla yapılan işlemlerde tekrar ve
boşlukların oluşmasına engel olan temel bir yönetim sürecidir (Ertekin, 2000).
Halkla ilişkiler çalışmalarında örgütlenme genel anlamda iki şekilde düşünülmektedir. Kurum
bu işi kendi bünyesinde kuracağı bir birim ile yürütebilir veya özel olarak çalışmakta olan bir halkla
ilişkiler şirketinden anlaşma yolu ile hizmet alımı gerçekleştirebilir (Asna, 2000). Halkla ilişkiler
çalışmaları çok geniş bir alana yayıldığı için oldukça yoğundur ve herkesin yapabileceği bir iş
değildir. Dolayısıyla uzman kişilerin görev almaları gerekir. Kurumun büyüklüğü, amacı, çevreyle
ilişkilerinin yoğunluğu gibi etkenler göz önüne alınarak gerekli görülmesi durumunda örgütsel bir
yapılanmaya da gidilebilir (Sabuncuoğlu, 2013). Halkla ilişkilerin resmi kurumlar içindeki
örgütlenmesi, kurumun karakterine göre şekillenmektedir. Küçük ölçekli örgütlerde genellikle halkla
ilişkiler birimi ya da uzmanı yer almamaktadır. Halkla ilişkiler işlevinin yönetimini kurum yöneticisi
üstlenmiştir. Orta ve büyük ölçekli örgütlerin yöneticileri, çoğalan halkla ilişkiler görevlerinin bir
bölümünü, ayrı bir bölüme ve bu alanda uzman kişilere devretmektedirler (Karakoç, 2002).
1.1. Problem Durumu
Halkla ilişkiler çalışmalarını belli bir yöntem ve sistem içerisinde yürütmeyi düşünen ve
amaçlayan her kurum ve kuruluş, örgütlü bir birim oluşturmak veya dışarıdan bu hizmeti veren bir
kuruluştan destek almak yoluna gitmelidir. Bu çalışmanın amacı okulların iç hedef kitle ve dış hedef
kitle ile daha sağlı iletişim kurabilmesi ve kurumsal imaj ve itibarını daha olumlu hale getirebilmesi
için halkla ilişkilerin gerekliliğini ortaya koymak ve buna yönelik bir model önerisi geliştirmektir.
2. YÖNTEM
Araştırma, tarama modelinde betimsel bir araştırmadır. Bu çalışmada halkla ilişkilerin
örgütlenmesine yönelik model önerisi geliştirmek amacıyla literatür taraması yöntemi kullanılmıştır.
Çalışmada öncelikle halkla ilişkiler ile ilgili araştırmalar incelenmiş, daha sonra farklı kurum ve
kuruluşlarda halkla ilişkiler faaliyetlerine yönelik uygulamalar gözden geçirilmiştir. Bu çerçevede
sırasıyla ilgili kaynaklar tespit edilmiş, konuyla ilişkili çalışmalar okunmuş ve çalışmada
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kullanılabileceği düşünülen kısımları not alınmıştır. Daha sonra alınan notlar değerlendirilmiş ve
örgütlenme ilkeleri de göz önünde bulundurularak okul örgütüne yönelik bir örgütlenme model önerisi
geliştirilmiştir. Geliştirilen model önerisi eğitim sektörü dışındaki farklı sektörlerle karşılaştırması
yapılarak eksik kaldığı düşünülen noktalarda ilgili kaynaklar yeniden gözden geçirilerek model
üzerinde gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Daha sonraki süreçte uzman görüşlerinin alınması yoluna
başvurulmuştur. Uzmanlardan gelen öneriler de modele eklenerek geliştirilen model önerisi okul
yöneticilerinin görüşlerine sunulmuştur. Okul yöneticilerinden uygulama sürecinde karşılaştıkları
durumlar çerçevesinde modelin olumlu ve sınırlı yönleri hakkında dönütler istenmiştir. Gelen dönütler
çerçevesinde modele son hali verilmiştir.
3. BULGULAR
Modelin temel amacı, eğitim kurumlarının çekirdeğini oluşturan okullar için uygulanabilir bir
örgüt yapısını ortaya koymaktır. Ortaya konulan modelde halkla ilişkiler İl/İlçe Milli Eğitim
Müdürlükleri bünyesinde yer alan halkla ilişkiler birimi ve burada görev yapan halkla ilişkiler
uzmanlarının okul bölgelerine görevlendirilmesi yoluyla okullarda mikro ölçekli bir örgüt yapısı ve
işleyişi şeklinde tasarlanmıştır.
Önerilen

modelde

halkla

ilişkilerin

örgütlenmesi

okullar

için

belki

doğrudan

gerçekleştirilemeyeceği düşünülerek il/ilçe milli eğitim müdürlükleri bünyesinde düşünülmektedir.
İl/ilçe milli eğitim müdürlükleri bünyesinde bir şube müdürü başkanlığında bir halkla ilişkiler birimi
düşünülmektedir. Bu birim il/ilçe büyüklüğüne bağlı olarak gerekli sayıda uzman personelden
oluşmalıdır. Bu birimde halkla ilişkiler uzmanları görev yapmalıdır. Bu uzmanların yetiştirilmesi
süreci farklı şekillerde düşünülebilir. Uzmanlar halkla ilişkiler lisans programlarını tamamlayan
kişilerden seçilebileceği gibi, kısa vadede öğretmenler arasından halkla ilişkiler alanında yüksek lisans
programını tamamlayarak uzman unvanı alanlardan da seçilebilir. Bu birimde çalışan uzmanların hem
il/ilçe milli eğitim müdürlüğü bünyesinde görev ve sorumlulukları hem de görevlendirildikleri
bölgelerdeki okullara yönelik görev ve sorumlulukları bulunmaktadır.
Halkla ilişkiler biriminde görev yapan uzmanlar il/ilçede yer alan okul bölgelerine
görevlendirilir. Okul bölgeleri belirlenirken yerleşim yerinin sosyal, kültürel ve fiziksel özellikleri göz
önünde bulundurulur. İlgili okul bölgesine görevlendirilen halkla ilişkiler uzmanları görev
bölgesindeki okullar ve çevreleri ile ilgili gerekli araştırmaları yapmakla ve bir takım halkla ilişkiler
politikaları oluşturma konusunda okul müdürlerine gerekli desteği vermekle yükümlüdürler. Okul
bünyesinde ise halkla ilişkilerin birinci derecede sorumluluğu okul yöneticisinde olmalıdır. Ancak
okul yöneticisi bu alanda uzman bir kişi olmadığı için halkla ilişkiler uzmanının önerileri
doğrultusunda koordineli bir şekilde planlama sürecinde yer almalı veya bu konuda bir müdür
yardımcısı belirlemelidir.
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Halkla ilişkilerin sorumluluğu kurumda görev yapan tüm çalışanları ilgilendirdiği için, kurum
çalışanlarının özellikleri doğrultusunda birtakım alt birimler oluşturulabilir. Halkla ilişkiler sürecini
etkin bir şekilde gerçekleştirmek için halkla ilişkiler iç halkla ilişkiler ve dış halkla ilişkiler alt
birimleri şeklinde düşünülebilir. Ayrıca halkla ilişkiler etkinliklerinin belirlenmesine ve planlanmasına
yönelik araştırma ve planlama birimi oluşturulabilir. Gerçekleştirilecek halkla ilişkiler etkinliklerinin
değerlendirilmesi ve bütçelendirilmesinden sorumlu bir birim de düşünülebilir. Bu birimde özellikle
okul aile birliği de yer alabilir. Halkla ilişkiler biriminin geliştirdiği bir program tüm kurum tarafından
benimsendiği ve uygulamaya konduğu sürece anlamlı ve başarılı olmaktadır. Bu nedenle okuldaki tüm
paydaşların bu süreçte yer almalarına özen gösterilmeli ve desteklenmelidir. Milli Eğitim Bakanlığı
bünyesinde de okullardaki halkla ilişkiler sürecini daha etkin hale getirecek politikalar konusunda
adım atılmalıdır.

Şekil 1. Halkla İlişkiler Model Önerisi
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4. SONUÇ VE ÖNERİLER
Halkla ilişkiler görevi sadece halkla ilişkiler bölümünün sorumluluğu ile sınırlandırılamaz.
Kurumun genel müdüründen işçisine kadar kurum içerisinde çalışan tüm personelin halkla ilişkiler
konusunda sorumluluğu bulunmaktadır. Ancak bu durum halkla ilişkiler konusunda herkesin karar
mekanizması olduğu anlamına da gelmemelidir. Bu genel sorumluluğun dışında belirli bir büyüklüğe
ulaşmış her kurumda halkla ilişkiler faaliyetleri planlı ve bilinçli bir şekilde yürütülmelidir. Kurumlar,
kendi amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik olarak, personel sayısı ve kurumun büyüklüğünü de göz
önünde bulundurarak halkla ilişkiler konusunda örgütlenmeye gitmelidir. Önerilen bu modelin bu
doğrultuda alana katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bundan sonraki süreçte önerilen modele çeşitli
katkılar getirilerek okulların amaçlarını gerçekleştirici bir yapıyı kurmaları konusunda bir
örgütlenmeye gidilmesi gerekmektedir. Yapılan bu çalışmanın okulların işleyişine katkı sağlayacağı
ve buna yönelik çalışmaların yapılmasına öncülük edeceği düşünülmektedir.
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ÖZET
Eğitim binaları, sahip oldukları özellikler açısından öneme sahiptir. Bu özellikler sadece binaların
fiziksel özelliklerinden ibaret değildir. Binaların sahip olduğu kültürel, estetik, teknolojik, güvenlik vb. özellikler
eğitim-öğretim faaliyetlerinin niteliği ile ilişkilendirilmektedir. Bu özelliklerin en başında eğitim-öğretim
faaliyetlerinin işlevlerini yerine getirebilme yeterliği yer almaktadır. Okulun, bireyin çevresiyle etkileşimi
sonucu yapacağı öğrenmeler için derslik, kütüphane, etkinlik salonu, bahçe vb. uygun ve elverişli eğitim
ortamlara sahip olması bir zorunluluktur. Öğrencilerin fiziksel mekân yeterliği yüksek, yeni ve modern
okullarda eğitim alması öğrenme kalitesini etkileyecektir. Okul binalarının hem öğrenciler hem de çalışanlar için
fiziksel olarak ta güvenli ortamlar olması gerekmektedir. Bu bağlamda MEB’e bağlı okullar eskimiş olmaları,
dayanıklılığının yeterli görülmemesi, kapasitelerinin ve fiziksel niteliklerinin arttırılmak istenmesi gibi
gerekçeler ile zaman zaman yenilenmekte; önceki okul binası yıkılarak, yerine yenisi yapılmaktadır. Bu
yenileme çalışmaları neticesinde okulun içinde bulunduğu ve etkilendiği çevre, öğrencilerin sosyo-ekonomik
durumları, kurumsal iklim ve kültür, veli ve öğrencilerin beklentileri, ulaşım imkânları gibi okulun verimliliğini
etkileyen birçok unsurun genel olarak değişmesi beklenmezken okulun sahip olduğu; donanım, araç-gereç,
fiziksel mekânlar gibi unsurların olumlu yönde değişmesi beklenmektedir. Bununla birlikte yenilenen okulun
sosyal-kültürel çevresi değişmemiş olsa da binaların yenilenmesi ve modernleşmesinin, eğitim kalitesini
doğrudan etkileme gücüne sahip öğretmenlerin ilgi ve tutumlarına, beraberinde öğrencilerin derslere ve öğrenme
sürecine karşı ilgi ve tutumlarına olumlu yönde etki etmesi beklenebilir. Öğretmen ve öğrencilerde meydana
gelecek bu değişim elde edilen eğitim, öğretim ve öğrenme kalitesinin de artış göstermesine sebep olacaktır.
Nitel verilerin kullanıldığı, nasıl ve neden sorularını cevaplandırmak amacıyla yapılan ve bir durum çalışması
olan bu araştırmada yenilenen okullarda çalışan yönetici ve öğretmenlerin okul binası yenilendikten sonra
öğrencilerin yaptığı öğrenmelerin kalitesine ilişkin görüşleri irdelenmektedir. Araştırmanın çalışma grubu
Çanakkale ilinde yenilenen iki okulda çalışan yöneticiler ve öğretmenler oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda
elde edilen verilerinin çözümlenmesinde, nitel bir analiz yöntemi olan “içerik analizi” kullanılmıştır. Bu
bağlamda, elde edilen veriler öncelikle yazılı hale getirilmiş, daha sonra yazılı veriler hazırlanan araştırma
soruları çerçevesinde temalar oluşturularak sınıflandırılmıştır. Son olarak ortaya çıkan temalar çerçevesinde
katılımcı ifadeleri yorumlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: okul yenileme, öğrenme niteliği

1192

X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Nevşehir / 2018

ABSTRACT
Educational buildings are important for their characteristics. These characteristics are not only physical
properties of buildings. Properties of these buildings such as; cultural, aesthetic, technological, security are
associated with the quality of educational activities. The competence to fulfill the functions of the educational
activities takes place at the very beginning of these features. Classroom, library, activity hall, garden and etc., are
necessities for the individual to learn as a result of the interaction with the environment. High quality of physical
space and training in new and modern schools will affect the quality of students’ learning. School buildings
should also be physically safe environments for both students and employees. In this context, the schools
affiliated to MEB are renewed from time to time with reasons such as being obsolete, lack of resilience and
increasing their capacity and physical qualities. As a result of these renovations, factors that affect the efficiency
of the school, such as the environment in which the school is located, the socio-economic status of the students,
the institutional climate and culture, the expectations of parents and students, transportation opportunities are not
expected to change in general. But, facilities of the school such as; hardware, educational tools and physical
spaces are expected to change positively. However, although the social-cultural environment of the renewed
school has not changed, it can be expected that the renovation and modernization of buildings will positively
affect the interests and attitudes of the teachers who have the power to directly affect the quality of education, as
well as their interests and attitudes towards the lessons and learning process. This change in teachers and
students will lead to an increase in the quality of education, training and learning. In this qualitative study, which
is conducted to answer the questions of how and why, the opinions of the school administrators and teachers
working in the renewed schools about the quality of the students' learning after the renovation of the school
building are examined. The study group consisted of administrators and teachers working in two schools in
Çanakkale province. Content analysis which is a qualitative analysis method was used to analyze the data
obtained from the research. In this context, the obtained data was first written, then the written data were
classified by creating themes within the framework of the research questions. The participant expressions were
interpreted in the framework of the themes that emerged as a result.
Keywords: school renewal, learning quality

GİRİŞ
Eğitim binaları, sahip oldukları özellikler açısından öneme sahiptir. Bu özellikler sadece
binaların fiziksel özelliklerinden ibaret değildir. Binaların sahip olduğu kültürel, estetik, teknolojik,
güvenlik vb. özellikler eğitim-öğretim faaliyetlerinin niteliği ile ilişkilendirilmektedir (Aydoğan, 2012;
Tapanien, 2018; Lackney, 1999; Frazier, 1993). Bu özelliklerin en başında eğitim-öğretim
faaliyetlerinin işlevlerini yerine getirebilme yeterliği yer almaktadır. Okulun,

bireyin çevresiyle

etkileşimi sonucu yapacağı öğrenmeler için derslik, kütüphane, etkinlik salonu, bahçe vb. uygun ve
elverişli eğitim ortamlara sahip olması bir zorunluluktur. Binalarının iyi bir öğretim, üretken bir eğitim
sağlayabilecek, insanlara keyif verebilecek ve kişilerin kendilerini güvende hissedebilecekleri şekilde
tasarlanmaları önemlidir (Lackney, 1999). Binaların insanların kendini iyi hissedebileceği ve
verimliliğini artıran bir ortama sahip olabilmesi için kolayca hareket eden esintisiz bol oksijenli bir
hava, hoş bir sıcaklık, iyi bir nem ve aydınlığa sahip olması gerekir (Ekinci, İşçi ve Alyavuz, 2007).
Okul binalarının okuldaki faaliyetleri sınırlayıcı veya destekleyici etkisi bulunmakla beraber
bir okul binasının mimari tasarımı kadar fiziksel çevrenin bazı özellikleri de öğrenci davranışları ve
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öğrenmeleri üzerinde etkilidir (Aydoğan, 2012). Okulun fiziksel yapısı çekici olmalı ve okulun rengi
bile öğrencileri çekmelidir (Döş, 2013). Okul binalarının hem öğrenciler hem de çalışanlar için fiziksel
olarak ta güvenli ortamlar olması gerekmektedir. Sanoff, Pasalar ve Hashas, (2001) fiziksel ortamların
kişiler arasındaki ilişkilerin niteliğine ve farklı sosyal, bilişsel ve duygusal öğrenmelere etki etme
potansiyeline sahip olduklarından ikinci bir öğretmen olarak kabul edilebileceğini ve içinde
bulunanların fikirlerini, değerlerini, davranışlarını ve kültürlerini yansıttığını belirtmişlerdir.
Araştırmalar, okulların, öğrencilerin biyolojik, fiziksel, sosyal ve psikolojik gelişimini ve yaşam
doyumunu engellemek veya iyileştirmekte önemli rol oynadığını göstermektedir (Blackmore,
Kilpatrick, 2003).
İnsanların fiziksel çevrelerinden etkilendikleri gerçeğinden hareketle yenilenen okulun sosyalkültürel çevresi değişmemiş olsa da binaların yenilenmesi ve modernleşmesinin, eğitim kalitesini
doğrudan etkileme gücüne sahip öğretmenlerin ilgi ve tutumlarına, beraberinde öğrencilerin derslere
ve öğrenme sürecine karşı ilgi ve tutumlarına olumlu yönde etki etmesi beklenebilir. Öğretmen ve
öğrencilerde meydana gelecek bu davranış değişimi elde edilen eğitim, öğretim ve öğrenme kalitesinin
de artış göstermesine sebep olabilecektir. Bu amaçla, MEB eğitim yapılarında öğrenmeye yardımcı
olan ortamlar sağlanması gerektiğini, mekânların her birinin işlevsel olması gerektiğini, esnek ve
değişikliklere ayak uydurabilen yapılar tasarlanmasının gerekliliğini vurgulamaktadır (MEB, 2015).
Araştırma sonuçları, okul yapısının koşullarının gelişmesiyle öğrenci başarı düzeyinin arttığını
(Edwards, 1993), okul yapısının estetik durumunun öğrenci başarısını arttırıcı yönde etkisi olduğunu
(Chan, 1998’den aktaran Gömleksiz ve Temel, 1993), modern okul yapısında öğrenim gören
öğrencilerin, eski yapılarda öğrenim gören öğrencilere göre, okul yapılarına ilişkin daha olumlu
tutuma sahip olduklarını (Chan, 1982’den aktaran Gömleksiz ve Temel, 1993) göstermektedir.
Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığının eğitim kalitesini yükseltmeye yönelik girişimlerinden
biri de, eğitim ortamlarının modernleştirilmesi sürecinde okul yapılarını yeni projelerle daha kimlikli,
daha modern ve kurumsal bir mimari yapıya kavuşturmaya çalışmaktır (MEB 2015). Bu bağlamda
MEB’e bağlı okullar eskimiş olmaları, dayanıklılığının yeterli görülmemesi, kapasitelerinin ve fiziksel
niteliklerinin arttırılmak istenmesi gibi gerekçeler ile zaman zaman yenilenmekte; önceki okul binası
yıkılarak, yerine yenisi yapılmaktadır. Bu yenileme çalışmaları neticesinde okulun içinde bulunduğu
ve etkilendiği çevre, öğrencilerin sosyo-ekonomik durumları, kurumsal iklim ve kültür, veli ve
öğrencilerin beklentileri, ulaşım imkânları gibi okulun verimliliğini etkileyen birçok unsurun genel
olarak değişmesi beklenmezken, okulun sahip olduğu; donanım, araç-gereç, fiziksel mekânlar gibi
unsurların olumlu yönde değişmesi beklenmektedir. Sonuç olarak, okuldaki fiziksel olanakların
kalitesinin artması ile birlikte öğrenci ve öğretmen performansların da artması beklenmektedir.
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Araştırmada MEB tarafından eğitim ortamlarının modernleştirilmesi sürecinde yenilenen
okullarda çalışan yönetici ve öğretmenlerin okul binası yenilendikten sonra öğrenci ve öğretmen
davranışlarında meydana gelmesi beklenen değişmeler irdelenmektedir
YÖNTEM
Araştırmada disiplinler arası bütüncül bir bakış açısını esas alarak, araştırma problemini
yorumlayıcı bir yaklaşımla incelemeyi benimseyen (Altunışık vd., 2010) nitel araştırma modeli
kullanılmıştır. Nitel araştırmalarda genellikle belirli bir durumun ötesinde genelleme yapmaya
çalışılmaz; uygulanabilirliğini ölçmek üzere bu durum okuyucuya bırakılır (Büyüköztürk vd., 2013;
Sönmez, 2011).
ÇALIŞMA GRUBU
Bu araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında Çanakkale ili merkez
ilçede amaçlı örnekleme yoluyla seçilen 2 ilkokulda çalışan okul yöneticileri ve öğretmenleri
oluşturmaktadır. Amaçlı örneklemede amaç, araştırmada çalışılan problemleri aydınlığa kavuşturacak
zengin bilgi içeren durumları seçmektir (Tarhan, 2015). Çalışma seçilen ilkokullarda görev yapan ve
çalışmaya gönüllü olarak katılan 22 öğretmenin yenilenen eğitim binalarının öğrenci ve öğretmen
davranışlarına olan etkisi hakkındaki görüşleri ile sınırlıdır. Çalışma grubunda 7 erkek öğretmen, 15
kadın öğretmen bulunmaktadır. Kıdem açısından bakıldığında katılımcıların 5 ile 41 yıl arasında
kıdem aralığına sahip öğretmenlerden oluştuğu görülmektedir. Çalışma grubuna ilişkin bilgiler Tablo
1’de verilmiştir.
Tablo 1. Çalışma Grubunun Özellikleri
Katılımcı
k1
k2
k3
k4
k5
k6
k7
k8
k9
k10
k11
k12
k13
k14
k15
k16
k17

Cinsiyet
Erkek
Kadın
Kadın
Kadın
Kadın
Kadın
Kadın
Kadın
Kadın
Erkek
Kadın
Kadın
Erkek
Erkek
Kadın
Erkek
Erkek

Kıdem
19
15
21
6
29
5
27
27
26
19
21
32
32
20
18
39
36

Kademe
Ortaokul
Ortaokul
Ortaokul
Ortaokul
Ortaokul
Ortaokul
Ortaokul
Ortaokul
Ortaokul
Ortaokul
Ortaokul
İlkokul
İlkokul
İlkokul
İlkokul
İlkokul
İlkokul
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Görev
Öğretmen
Öğretmen
Öğretmen
Öğretmen
Öğretmen
Öğretmen
Öğretmen
Öğretmen
Öğretmen
Öğretmen
Öğretmen
Müdür yardımcısı
Öğretmen
Müdür
Öğretmen
Öğretmen
Öğretmen
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k18
k19
k20
k21
k22

Kadın
Erkek
Kadın
Kadın
Kadın

38
38
5
23
22

İlkokul
İlkokul
İlkokul
İlkokul
İlkokul

Öğretmen
Öğretmen
Öğretmen
Öğretmen
Öğretmen

VERİ TOPLAMA ARACI
Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme
sorularını belirlemek amacıyla alanyazından yararlanılarak yenilenen eğitim binalarının öğrenci ve
öğretmen davranışlarına olan etkisi hakkındaki görüşleri belirlemek üzere yarı yapılandırılmış bir
görüşme formu oluşturulmuş ve uzman görüşüne sunulmuştur. Ayrıca maddelerin geçerliğini
sağlamak amacıyla görüşme formu Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı’nda görev yapan iki öğretim üyesi
tarafından incelenmiş ve belirlenen eksikler görüşme formu kullanılmadan önce düzeltilmiştir. Daha
sonra seçilen bir okulda çalışan öğretmenlere pilot uygulama olarak sunulmuş ve form ile ilgili
görüşleri ve önerileri alınarak görüşme formuna son hali verilmiştir. Araştırma dışsal geçerlik için
katılımcı görüşleri bulgular bölümünde doğrudan alıntılarla desteklenmiştir.
VERİLERİN TOPLANMASI VE ANALİZİ
Veriler çalışma grubunda yer alan kullarda görev yapan öğretmenlerin yenilenen eğitim
binalarının öğrenci ve öğretmen davranışlarına olan etkisi hakkındaki görüşlerini belirlemeye yönelik
olarak hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak araştırmacılar tarafından okullara
gidilerek toplanmıştır. Görüşme sorularının doldurulması ile ilgili katılımcılara kısa bir bilgilendirme
yapılmış ve ardından doldurmaları sağlanmıştır. Araştırma kapsamında elde edilen verilerin
çözümlenmesinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. İçerik analizinde sözel veya yazılı materyaller
nesnel ve sistematik bir biçimde içerdikleri mesaj ve anlamlara göre kodlanır ve bütünleştirilir
(Tavşancıl ve Aslan, 2001). Verilerin analizi aşamasında Corbin ve Strauss (2007) tarafından önerilen
dört basamaklı işlem yolu izlenmiştir. Bu bağlamda; öncelikle veriler kodlanmış, sonra temalar
oluşturulmuş, daha sonraki aşamada temalar düzenlenmiş ve son aşamada bulguların yorumlanması
gerçekleştirilmiştir. Çalışmadan elde edilen verilere göre alt temaların oluşturulması sürecinde tüm
cevaplar ayrı ayrı okunmuş ve belirli başlıklar altında alt temalar oluşturulmuştur. Verilerin
tablolaştırılmasında katılımcı kodları (K1, K2, K3… şeklinde) oluşturulmuştur. Araştırmada gerekli
görülen yerlerde görüşme

metinlerinden doğrudan alıntılar yapılarak araştırma sonuçları

desteklenmiştir.
BULGULAR
Araştırma sürecinde elde edilen bulgular, araştırma soruları ve araştırmanın temaları
doğrultusunda aşağıda sunulmaktadır.
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Tablo 2. Yenilenen Okul Binasının Eğitim-Öğretim Kademesine (Öğrencilerin Gelişim Düzeylerine)
Uygunluğu Hakkında Görüşler
f

%

Uygun olduğunu düşünüyorum
Uygun olmadığını düşünüyorum

16
4

72,7
18,2

Karasızım

1

4,5

Hem uygun hem uygun değil

1

4,5

Toplam

22

100,0

Yenilenen okul binasının eğiti-öğretim kademesine (öğrencilerin gelişim düzeylerine)
uygunluğu hakkında olumlu görüşlere örnek olarak aşağıdaki ifadeler verilebilir:
“Laboratuvar, müzik sınıfı gibi derslikler öğrenciler için sağlanmıştır. Koridorlar ve
merdivenler geniştir” (K2).
“Koridorlar geniş ve ferah. Pencereler büyük ve sayı olarak da fazla. Bu sebeple de okul
aydınlık ve ferah. Öğrenciler de buna bağlı olarak daha iyi hissediyorlar” (K3).
“Sıralar öğrencilerin yaş ortalamalarına uygundur. Fiziksel koşulların öğrencilerin gelişim
düzeylerine uygun olduğunu düşünüyorum” (K11).
“Sınıf sayısı fazla. Sınıflardaki malzemeler ve donanımın yeterli olduğunu düşünüyorum.
Konferans salonu, yemekhane, din kültürü sınıfı, İngilizce sınıfı, akıl oyunları sınıfı vb. sınıflar
bulunmaktadır” (K15).
“Eski okula göre daha sistematik, düzenli. Ayrıca okul binasındaki bazı bölümlerin eski
okulda olmayıp yeni okulda olması eğitim-öğretim açısından artı bir değerdir” (K17).
“Yeni okul eğitim binası eğitim için düzenlidir. Okulun bahçesi çok geniş olup tüm oyunlar
için kullanıma elverişlidir” (K19).
Yenilenen okul binasının eğiti-öğretim kademesine (öğrencilerin gelişim düzeylerine)
uygunluğu hakkında olumsuz görüşlere örnek olarak aşağıdaki ifadeler verilebilir:
“Konferans salonumuz tüm okulu alabilecek büyüklükte değil ve havalandırma sistemi yok.
Okul törenlerini yapabileceğimiz hava koşullarından etkilenmeyecek kapalı bir alan yok.
Fiziksel etkinliklerin yapılabileceği kapalı spor salonu yok” (K1).
“Sınıf kapılarının dışa doğru açılması her ne kadar depreme yönelik olsa da, teneffüslerde
dışa açılan kapılar çok hareketli olan çocukların kazalara daha açık hale gelmesine sebep
olmaktadır” (K3).
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“Sınıflar çok akustik ve ses çoğaltıcı bir etkisi var” (K10).
“Bakanlık tip projesine göre ortaokul planında yapılan bir okul, ilkokuldan ziyade ortaokul
binasına daha uygun bir proje” (K14).
Tablo 3. Yenilenen Okul Binasının Öğrenci Davranışlarına Olan Etkisi Hakkında Görüşler
f

%

Olumlu yönde etkilediğini düşünüyorum
Etkilemediğini düşünüyorum

14
5

63,6
22,7

Kararsızım

3

13,6

Toplam

22

100,0

Yenilenen okul binasının öğrenci davranışlarını olumlu yönde etkilediğini düşünen öğretmen
görüşlerine örnek olarak aşağıdaki ifadeler verilebilir:
“Kendilerini yeni binada daha değerli ve daha mutlu hissediyorlar” (K1).
“Mekânlar insan davranışlarını, psikolojilerini etkileyen unsurlardır. Okulumuzun olumlu
mekân şartları öğrencilerin daha sakin ve uyumlu olmalarını sağlamaktadır” (K2).
“Öğrenciler malzemeleri korumak için özen gösteriyor” (K4).
“İlk başta olumlu olsa da zamanla bu etkinin kaybolma riski karşısında olumlu etkinin kalıcı
olmayacağını düşünüyorum” (K9).
“Öğrenciler kendilerine oyun alanı bulabiliyorlar” (K13).
Yenilenen okul binasının öğrenci davranışlarını etkilemediğini düşünen öğretmen görüşlerine
örnek olarak aşağıdaki ifadeler verilebilir:
“Öğrenci davranışlarının okul binasına göre şekillendiğini düşünmüyorum. Daha farklı
değişkenler mevcut” (K6).
“Öğrenci davranışları bu kadar kolay değiştirilemeyecek kadar karmaşık ve kompleks. Ayrıca
bu yaş grubunda davranışlar gelişimleri gereği hiperaktivite ağırlıklı sanki. Ayrıca kantinde
satılan yiyeceklerin hiperaktiviteyi tetiklediğini düşünüyorum. Davranışlar çok fazla
değişkenden etkilendiği için olumlu bir etki görülse de asla yeterli değil ve tek başına bina
değişimi sonuç alamaz” (K10).
“Daha geniş ve ferah olmasına rağmen okul binası yeni de olsa öğrenci davranışını
değiştirme / olumlu davranışlar kazandırmada hala çok fazla yol kat edemiyoruz. Özellikle bu
yönden ailelerin de öğretmenlere desteği şart” (K17).
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Tablo 4. Yenilenen Okul Binasının Öğretmen Davranışlarına Olan Etkisi Hakkında Görüşler
f

%

Etkilemediğini düşünüyorum

3
6

13,6
27,3

Kararsızım

13

59,1

Toplam

22

100,0

Olumlu yönde etkilediğini düşünüyorum

Yenilenen okul binasının öğretmen davranışlarını olumlu yönde etkilediğini düşünen
öğretmen görüşlerine örnek olarak aşağıdaki ifadeler verilebilir:
“Üç yıldır başka okulda kendimize ait bir dolabımız, öğretmenler odamız olmadan sıkıntılı bir
dönem geçirdik. O yüzden kendimize ait yeni, temiz bir bina, sınıf, oda tabii ki bizim için,
eğitim motivasyonu için olumlu katkıları olmuştur.” (K2).
“Yeni okulda olmak insana huzur, güven ortamı sağlıyor” (K4).
“Daha temiz, daha düzenli bir okulda çalışıldığı için bulunduğu ortamda mutlu olunması
öğretmen davranışlarını etkiler” (K6).
“Yeni bir okulda öğretmenler daha motive bir şekilde derse giriyor” (K11).
“İstedikleri faaliyetleri yapabilecekleri alanlara sahipler. Sınıflar daha işlevsel” (K12).
“Yeni bir binada eğitim ve öğretim yapmanın daha keyifli ve verimli olduğunu düşünüyorum”
(K15).
Yenilenen okul binasının öğretmen davranışlarını etkilemediğini düşünen öğretmen
görüşlerine örnek olarak aşağıdaki ifadeler verilebilir:
“Aynı öğretmenleriz”(K5).
“Olumsuz yönde etkilediğini düşünüyorum. Çünkü yeni binada eksiklikler, akıllı tahta
bulunmayışı ders işleyişini aksatmakta” (K9).
“Olumlu veya olumsuz olarak bir değişiklik olduğunu düşünmüyorum. Davranışlar zor
değişir, sadece okulun yeni olmasıyla bunun mümkün olmadığını düşünüyorum” (K14).
TARTIŞMA VE SONUÇ
Okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin yenilenen okul binasının eğitim-öğretim kademesine
(öğrencilerin gelişim düzeylerine) uygunluğu hakkında görüşleri genel olarak olumludur.
Katılımcıların genel olarak yenilenen okul binasının fiziksel özellikleri hakkında görüş belirttikleri
görülmektedir. Olumlu olan görüşler özellikle koridor ve merdivenlerin genişliği, laboratuvar, müzik
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sınıf vb. yeni öğretim mekânları, sistemli olma, düzenlilik ve bahçe genişliği üzerine
yoğunlaşmaktadır. Olumsuz görüşlerde ise; konferans ve spor salonu eksikliği, dersliklerde ses
yalıtımının olmayışı, kapıların koridora açılması vurgulanmaktadır. Okul yöneticilerinin ve
öğretmenlerin yenilenen okul binasının öğrenci davranışlarına etkisi hakkında görüşleri genel olarak
öğrenci davranışlarının olumlu yönde etkilendiği yönündedir. Öğrenci davranışlarının olumlu yönde
etkilendiğini belirten görüşler genel olarak; öğrencilerin kendilerini değerli ve mutlu hissetmesi, okul
malzemelerini korumak için özenli davranması üzerine yoğunlaşmaktadır. Öğrenci davranışlarının
etkilenmediğini belirten katılımcılar ise daha çok öğrenci davranışlarını etkileyen diğer hususları
vurgulayarak binanın tek başına öğrenci davranışları etkilemekte yetersiz kalacağını belirtmişleridir.
Çeşitli araştırmalar ferahlık, temizlik, öğrenme alanlarının yeterliği ve kalitesinin, fiziksel imkânların
ve donanımın yeterliliğinin ve öğretim ortamlarının ergonomik niteliklere sahip olması gibi unsurların
öğrenci başarısını etkileyen önemli bir faktörler olduğunu belirtmektedir (Bartels, 2013; Bishop, 2009;
Blackmore vd., 2011; Figueiro ve Rea, 2010; Kuller ve Lindsten, 1992). Bu bağlamda katılımcıların
yenilenen binaları genel olarak olumlu bulmaları ve öğrenci davranışlarında olumlu bir takım
değişmeler gözlediklerinden hareketle fiziksel mekânlardaki değişimin ve kalite artışının öğrenci
davranışlarında ve özellikle de öğrenme davranışında meydana gelecek kalite artışına sebep olacağı
öngörülebilir.
Okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin yenilenen okul binasının öğretmen davranışlarına etkisi
hakkında görüşleri genel olarak kararsızlık şeklindedir. Katılımcıların yarısından fazlası bu hususta
kararsız olduklarını belirtmiştir. Öğretmen davranışlarının olumlu yönde etkilendiği görüşünü
paylaşan katılımcılar genel olarak yeni mekânların verdiği huzur, mutluluk, keyif ve motivasyona
vurgu yapmaktadır. Öğretmen davranışlarının etkilenmediği görüşünü paylaşan katılımcılar ise genel
olarak insan davranışının zor değiştiğini ve sadece okulun yeni olmasıyla öğretmenlerin
davranışlarının değişmeyeceğini vurgulamaktadır. Sanoff, Paşalar ve Haşhaş (2001) okulun fiziksel
ortamının öğretmenlerin sağlığını, çalışma becerilerini, hislerini yaşam kalitelerini dolayısıyla da
performanslarını etkilediğini belirtmektedir. McGowen (2007) ve Earthman (1998) de yeni öğretim
mekânlarının öğretmen davranışlarını, özellikle de performanslarını olumlu yönde etkilediğini
belirtmektedir. Ancak araştırmaya katılan katılımcıların büyük çoğunluğunun yenilenen binaların
öğretmen davranışlarını değiştirip değiştirmediği hususunda kararsız olduklarını belirtmeleri
katılımcıların çeşitli sebeplerle özellikle görüşlerini belirtmek istemedikleri şeklinde yorumlanmıştır.
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ÖZET
Çalışmada anne baba tutumlarının çalışma kapsamında önem arz eden Duyarlık ve Özerklik Desteği
boyutlarının kültürel benlik üzerindeki etkisine mutluluk ve psikolojik iyi-oluş değişkenlerinin aracılık ettiğine
ilişkin model hem Türk hem de Fransız örneklemleri üzerinde test edilmiştir. Söz konusu model çoklu grup
yapısal model testleri ile sınanmadan önce her iki kültürde ölçme modeli test edilmiş, sonrasında ise çoklu-grup
doğrulayıcı faktör analizleri ile ölçme modelinin kültürlerarası eşdeğerliği belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Anne-baba, Kültürlerarası karşılaştırma, İyi oluş

ABSTRACT
In this study, the model that “the dimensions of parenting and autonomy support on the cultural
personality is mediated by the happiness and psychological well-being” is tested on both Turkish and French
samples. The model was tested in both cultures before being tested with multiple group structural model tests.
Then, multivariate confirmatory factor analysis and intercultural equivalence of the measurement model were
determined.
Keywords: Parents, Intercultural comparison, Well-being
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GİRİŞ
İnsanı ve insanın duygu, düşünce ve davranışlarını anlamak için insan hayatını etkileyen
değişkenlerin birçok açıdan incelenip değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu değişkenlerin en
önemlilerinden birisi de bireylerin içinde yetiştikleri aile ve o aileyi etkileyen kültürdür (Kağıtçıbaşı,
1991). Bu bağlamda ebeveynlerin ve çocukların kültürden etkilendikleri ortadadır. Kağıtçıbaşı’na
(1991) göre kültürel yapı aile içi ilişkileri de doğrudan etkilemektedir. Aileyi etkileyen kültür
doğrudan ve dolaylı yoldan da çocukların gelişimini etkilemektedir. Bu açıdan bu etkilenmenin en
yoğun olduğu dönemlerden biri olarak ergenlik gösterilebilir.

Kültürel değişkenler çocuklar ve

ebeveynler arasındaki bağlanma düzeyleri üzerinde de iz bırakmaktadır.

Aile işlevleri ve aile

üyelerinin karşılıklı ilişkileri ergen bireylerin yetişkinliğe hazırlanmalarında oldukça önemli bir etkiye
sahiptir. Anne-baba ve çocuk ilişkileri çocuğun hem çevresini hem de kendi benliğini algılamasında ve
değerlendirmesinde önemli bir nitelik taşımaktadır.
Pozitif psikoloji alan yazınında, Öznel iyi oluş hali (ÖİOH), kişinin yaşamına ilişkin duygusal
ve bilişsel değerlendirmesi olarak tanımlanmakta ve bu değerlendirmenin tamamen kişinin öznel
yargılarına dayanması gerektiği vurgulanmaktadır. Söz konusu kavram, duygusal iyi-oluş hali (DİO)
ve yaşam doyumu (YD) değişkenlerinin birleşiminden ibaret bir üst-düzey yapı olarak
tanımlanmaktadır. Uzun süredir üzerinde çalışmalar yapılan bir kavram olarak ÖİOH, aynı zamanda
mutluluk kavramıyla da özdeş olarak kullanılmakta, ancak bu kavramın kuramsal altyapısının sorunlu
hatta oldukça yetersiz olduğu vurgulanmaktadır (Lent, 2004). Literatürde bugüne kadar yapılan
çalışmalar yukarıdaki tanımlamayı geçerli olarak kabul ettikleri halde, neden bu iki boyutun ÖİOH ya
da mutluluk olarak tanımlandığına ilişkin kapsamlı bir teorik çerçeve sunulamamıştır. Bu proje
çalışması kapsamında ele alınmış olan Ontolojik İyi Oluş kişinin yapılandırdığı yaşantıları zaman
kavramı olmadan düşünemeyeceğini ve yaşamın bir proje olarak değerlendirilmesine olanak
sağlamaktadır. Ontolojik iyi-oluş kişilerin yaşamlarını değerlendirmelerinde kişisel projelerinin şu
anki kısmını değil, aynı zamanda geçmiş ve gelecek boyutlarını da dikkate almalarıyla
gerçekleştirilebilecekleri varsayımına dayanabilir. Dolayısıyla bir kişinin mutluluğu, sadece yaşamının
Güncel kısmını değil, aynı zamanda geçmiş kısmını ve gelecek kısmını değerlendirmesine bağlı
olmaktadır. Sonuç olarak, yukarıda açıklanan teorik çerçeve doğrultusunda, kişinin yaşamının
değerlendirilmesi, kendi yaşam projesinin geçmiş, şu an ve gelecek kısımlarının değerlendirilmesiyle
eş anlamlı olarak yorumlanmaktadır. Böyle bir ölçme yaklaşımı, var olan ÖİOH kavramında ciddi
anlamda değişikliklere yol açacak ve bunun doğal bir sonucu olarak, söz konusu yeni değişkenin
araştırılmasında bir dizi yeni yaklaşım ve görüşün oluşmasına yol açabilecektir. Bu çalışmada da
kültür bağlamında gelişen kimlik ve kişilik ile ilişki olarak ontolojik iyi oluş boyutunda Türk ve
Fransız kültürleri arasında farklıklar incelenmiştir. Kültürel Kimlik (self-construal) bağlamında
ontolojik bir bakış açısı ile değerlendiren iyi oluş kavramının kültürlerarası karşılaştırılması ile
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bireysel kültürdeki (individualistic culture) yapısal faktörleri ile kolllektivist kültürdeki yapısal
faktörlerin benzerliklerin ve farklılıkların tartışılması hedeflenmiştir.
YÖNTEM
Araştırma Grubu
Belirlenen ölçme araçları projenin birinci döneminde uygulanmaya başlanmıştır. Birinci
dönem uygulaması sonucunda elde edilen toplam örneklem Çanakkale’den 594, İstanbul’dan 148,
Ankara’dan 374 ve Fransa’dan 283 kişidir (N=1265).
Ölçme Araçları
Leuven Anne Baba Algı Ölçeği:
Soennes ve arkadaşları tarafından geliştirilen ölçek dört boyutta (duyarlılık, davranışsal
kontrol, psikolojik kontrol ve özerklik desteği) anne-baba’yı farklı boyutlarda değerlendirerek
ergenlerin anne-baba algı düzeylerini belirlemektedir. Sevim (2014) tarafından Türkçeye uyarlanan
ölçek bu çalışmada, Anne-Baba’nın çocukların / ergenlerin iyi oluşları ve özerk benlikleri üzerindeki
etkilerini test etmek için kullanılmıştır. Sevim (2014) tarafından geliştirilen bu ölçek ilgili yayını
incelediğimizde geçerli ve güvenilir görünmektedir. Sevim’in (2014) elde ettiği bulgulara bakarak
söylenebilir ki Anne Baba Algı ölçeği Türk kültürü içerisinde geçerli ve güvenilir sonuçlar verecek
düzeydedir.
Olumlu-Olumsuz Duygu Ölçeği:
Watson, Crack ve Tellegen (1988) tarafından geliştirilen bu ölçek duygulanımı iki boyut
(Pozitif – Negatif) üzerinde incelemiştir. Bu ölçek duygu yapısındaki adı geçen iki boyutu 10’ar
madde ile temsil etmektedir (Gençöz, 2000). Bu pozitif ve negatif duygu modeli çeşitli toplumlarda
desteklenmiştir(Gençöz, 2000). İlgili ölçek Gençöz (2000) tarafından Türk kültürüne uyarlanmış ve
geçerlilik, güvenilirlik çalışmaları yapılmıştır. İlgili yayın incelendiğinde ölçeğin Türk kültüründe
geçerli ve güvenilir sonuçlar verdiğini söylemek mümkündür. Kültürel farklılıklar ve duyguların
farklılaşması açısından bu ölçeği bu araştırmada kullanmak uygun bulunmuştur.
İyilik Hali Ölçeği:
Sekiz maddeden oluşan Psikolojik İyi Oluş Ölçeği olumlu ilişkilerden yeterlik hislerine,
anlamlı ve amaçlı bir yaşama sahip olmaya kadar insan fonksiyonunun önemli öğelerini
tanımlamaktadır. Diener ve arkadaşları (2009) ölçeğin ismini önce Psikolojik İyi Oluş Ölçeği
(Psychological Well-Being Scale) olarak adlandırmışlardır. Fakat daha sonra ölçeğin ismini iyi oluşun
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içeriğini daha doğru bir şekilde yansıtacağı düşünülen “Flourishing Scale” şeklinde değiştirmişlerdir.
Bu araştırmada “Flourishing” kelimesinin tam olarak Türkçe karşılığı bulunamadığından dolayı
ölçeğin ismi “Psikolojik İyi Oluş Ölçeği” olarak kullanılmıştır. Psikolojik İyi Oluş Ölçeği’nin
maddeleri kesinlikle katılmıyorum (1) ile kesinlikle katılıyorum (7) şeklinde 1–7 arasında
cevaplanmaktadır. Bütün maddeler olumlu şekilde ifade edilmektedir. Puanlar 8 (tüm maddelere
kesinlikle katılmıyorum cevabı verilirse) ile 56 (tüm maddelere kesinlikle katılıyorum cevabı verilirse)
arasında değişmektedir. Yüksek puan kişinin birçok psikolojik kaynak ve güce sahip olduğunu
gösterir. Üniversite öğrencileri ile yapılan geçerlik çalışması sonucunda ölçeğin tek faktörden oluştuğu
ve toplam açıklanan varyansın %53 olduğu saptanmıştır. Ölçek maddelerinin faktör yükleri .61 ile .77
arasında değişmektedir. Ölçeğin Cronbach alfa iç tutarlık katsayısı .87 olarak bulunmuştur. Ölçek
psikolojik iyi oluşun yönleri ile ilgili ayrı ayrı ölçümler sağlamasa da, o önemli olduğuna inandığımız
farklı alanlarda olumlu işlevler ile ilgili genel bir bakış sağlamaktadır. Türk kültürüne geçerlilik ve
güvenirlik çalışmaları yapılmış sonuçlarının geçerlilik ve güvenirliliğin yüksek olduğu belirtilmiştir
(Telef, 2013).
İlişkisel – Bağımlı Benlik Kurgusu Ölçeği:
Cross ve arkadaşları (2000) tarafından geliştirilen ve Akın ve arkadaşları (2010) tarafından
Türkçe’ye çevrilip Türk kültürüne uyarlanan bu ölçek diğer bireylerle yaşanılan ilişkiler sürecinde
benliğin nasıl yapılandığı üzerine odaklanmıştır. Bireylerin ilişkileri sürecinde yapılandırdıkları bu
benlik ilerki dönemlerde onların ilişkileri üzerinde de etkilerde bulunmaya başlamaktadır. Literatür
incelendiğinde araştırmaların temelde bireyleri bağımlı – bağımsız benlik üzerinde değerlendirdiği
görülmektedir. Sosyokültürel anlamda toplumların yaşayışları ve kültürel ögeleri de bireyin
geliştirdiği benlik kavramı üzerinde etkide bulunmaktadır. Bu açıdan farklı kültürlerin bireyin
geliştirdiği benlik algısına olan etkisini incelemek amacıyla geliştirilmiştir.
BULGULAR
Ölçme Modeli:
Model dört ayrı örtük değişken arasındaki yapısal ilişkilerin analizini kapsadığı için öncelikle
bu değişkenlerin ölçme modelindeki göstergeleri açıklanacaktır. Ebeveyne bağlanma değişkeni,
katılımcıların hem anne hem de babalarını duyarlık ve özerklik desteği açısından değerlendirmelerine
ilişkin puanları kullanılarak tanımlanmıştır. Dolayısıyla bu örtük değişken dört gözlenen değişkenden
oluşmaktadır: Anneye ilişkin duyarlık puanı, babaya ilişkin duyarlık puanı, anneye ilişkin özerklik
desteği puanı ve babaya ilişkin özerklik desteği puanı. Mutluluk değişkeni ise bireylerin olumlu duygu
puanlarından olumsuz duygu puanlarının çıkarılması sonucunda elde edilen tek bir gözlenen değişken
ile tanımlanmıştır. Tek gözlenen değişken ile tanımlandığı için bu değişkenin hata varyansı 0 olarak
kabul edilerek modelde bu şekilde tanımlanmıştır. Diğer iki değişken olan kültürel benlik ve psikolojik
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iyi oluş örtük değişkenleri madde parselleme yoluyla oluşturulan ikişer gözlenen değişkenle
tanımlanmıştır.
Ölçme modelinin her iki kültürdeki eşdeğerliğinin test edilmesi öncesinde Türk ve Fransız
örneklemlerinde ayrı ayrı geçerli olup olmadığına bakılmıştır. Sonrasında ise kovaryans matristlerinin
eşitliği olarak da adlandırılan çoklu-grup doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır.
Türkiye Örnekleminde Ölçme Modeli Testi:
Söz konusu ölçme modelinin test edilmesi sonucunda Türkiye örnekleminde yeterli uyum
iyiliğini işaret eden istatistiksel sonuçlara ulaşılmıştır: χ² = 56.59, Sd = 18, GFI =.95, CFI = .94, IFI =
.94. Faktör yük değerlerinin .51 ile .96 arasında değiştiği ve istatistiksel olarak .01 düzyinde anlamlı
oldukları belirlenmiştir (t değerleri 3.09 ile 13.06 arasında değişmektedir).
Fransa Örnekleminde Ölçme Modeli Testi:
Aynı ölçme modeli Fransa datasında test edildiğinde, Türkiye örnekleminden daha iyi
sonuçlara ulaşılmıştır: χ² = 26.58, Sd = 18, GFI =.98, CFI = .99, IFI = .99. Faktör yük değerlerinin .60
ile .92 arasında değiştiği ve istatistiksel olarak .01 düzyinde anlamlı oldukları belirlenmiştir (t
değerleri 4.33 ile 18.63 arasında değişmektedir).
Çoklu-Grup Doğrulayıcı Faktör Analizi:
Aynı modelin çoklu-grup doğrulayıcı faktör analizine sokulması sonucunda, uyum iyiliği
değerlerinin genel olarak kabul edilebilir sınırlarda çıkmadığı belirlenmiştir: : χ² = 292.97, Sd = 62,
GFI =.90, CFI = .87, IFI = .87. Yapılan analizler sonucunda, her iki grupta hata varyanslarının eşit
olmadığı belirlenmiş ve söz konusu parametrelerin her iki grupta farklılaştığına ilişkin varsayımın
modele eklenmesiyle yeterli uyum iyiliklerinin elde edilebildiği görülmüştür: : χ² = 177.33, Sd = 54,
GFI =.95, CFI = .94, IFI = .94. Bilindiği üzere (Kline, 1995) çoklu-grup uygulamalarında kovaryans
matrislerinin eşitliğinde en belirleyici parametre faktör yükleri olduğu için, hata varyanslarının farklı
olması çoklu-grup yapısal model testi için bir engel teşkil etmemektedir.
Çoklu-Grup Yapısal Eşitlik Modeli:
Ölçme modelinin her iki grupta eşit olduğu tespit edildikten sonra yapısal modelin her iki
kültürdeki eşitliği test edilmiştir. Elde edilen istatistikler yapısal model için yeterli uyum iyiliğini
işaret etmiştir: χ² = 190.27, Sd = 55, GFI =.94, CFI = .93, IFI = .93.
Ancak modifikasyon indexlerinin incelenmesi sonucunda, modelde yer alan iki yolun
(Ebeveyne bağlanma -> Psikolojik İyi Oluş & Mutluluk -> Psikolojik İyi Oluş) iki kültürde
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farklılaştığı belirlenmiştir. Söz konusu farklılıkların modele eklenmesi, Ki-kare’de sırasıyla 9.55
(p<.01) ve 5.66’lık düşüşe yol açmış ve bu yolların her iki kültürde farklılaştığı istatistiksel olarak
desteklenmiştir. Tüm modele ilişkin standardize edilmiş parametre değerleri aşağıdaki şekilde
verilmektedir.

Şekil 1. Modele ilişkin standardize edilmiş parametre değerleri.
Notlar: BDUY = Baba duyarlık, BOD = Baba otonomi destek, ADUY = Anne duyarlık, AOS = Anne
otonomi destek, PD = Pozitif duygu, ND = Negatif duygu, PİP1-2= Psikolojik iyi-oluş parsel 1-2, KB1-2 =
Kültürel benlik parsel1-2; Modelde iki değerin olduğu yollarda ilk değer Türkiye, ikinci değer Fransa kültüründe
belirlenen parametre değerlerini göstermektedir.

SONUÇ VE TARTIŞMA
Bu sonuçlara bakıldığında Ebeveyne bağlanma ile Kültürel Benlik arasındaki ilişkiye
Mutluluk ve Psikolojik iyi oluş değişkenlerinin aracılık ettiği görülmektedir. Ancak iki kültürde
Ebeveyne bağlanma değişkeninin psikolojik iyi oluş değişkenine doğrudan katkısının farklılaştığı,
Türk kültüründe bu etkinin doğrudan ortaya çıkmadığı, Fransa kültüründe ise doğrudan gözlendiği
anlaşılmaktadır. Benzer şekilde Mutluluğun Psikolojik iyi oluş’a katkısı Fransız kültüründe Türk
kültürüne oranla yaklaşık olarak iki kat fazla olduğu belirlenmiştir.
Kaçıtçıbaşı’nın (2010) yaptığı araştırmalardan da yola çıkarak Türk aile yapısının birçok
açıdan doğu ve batı toplumlarından farklılaştığı görülmektedir. Örnek olarak batı toplumlarında
çocukları hırçınlaştıran ve aileden uzaklaşmasına sebep olan psikolojik kontrol Türk gençleri
içerisinde bireyin benliğine bir saldırı olarak algılanmasından ziyade bireyin kendisini aile içirişinde
değer gören bir varlık olarak görme şeklinde algılanabilmektedir. Ancak unutulmamalıdır ki bu durum
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her ne kadar olumlu duygulanımı arttırsa da olumsuz duygulanım üzerinde de arttırıcı etkiler
yaratmaktadır. Aynı şekilde aile içerisinde herhangi bir kontrol ile karşılaşmayan bireyler aile için
değersiz olduklarını hissetmektedirler. Bu anlamda Fransız gençleri ve Türk gençlerinin aynı kavrama
yükledikleri anlam farklılaşmaktadır.
Çalışmanın sonuçlarının başka araştırmalara kaynaklık etmesi önemlidir. İş yaşamında, eğitim
yaşamında ve sosyal yaşamda ki psikolojik kontrolün ve desteğin incelenmesi alana ve ülkeye önemli
katkılar yapacaktır. Konuyu bir başka açıdan ele alırsak Türk kültürü ve Fransız kültürü arasında ki
temel farklardan birisinde daha ulaşmış oluruz. Bu fark şu biçimde açıklanabilir: Fransız kültüründe ne
oluşa olsun bireyselliğe yapılan her müdahale hoş karşılanmamaktadır ancak Türk kültüründe birey
bireyselliğine yapılan müdahaleyi elde ettiği destek (Sevgi, saygı vb.) uğruna sineye çekmektedir (. Bu
açıdan Türk kültürü içerisinde ki bireylerin en önemli ihtiyacı olarak desteği söylememiz yalnış
olmayacaktır. Ancak Fransız kültüründe bireyin temel ihtiyacı özgürlüktür. Fransız kültüründe birey
ne olursa olsun özgürlüğüne yapılan bir müdahaleyi hoş karşılamamaktadır. Türk kültürü ve Fransız
kültürü arasındaki bu temel psikolojik ihtiyaç farklılığının eğitim sistemimize olan yansımalarını
incelemek yerinde olacaktır. Türk kültürü içerisinde bireyler gruptan psikolojik kontrol görse bile
gruptan destek gördükleri anda gruba bağlandıklarını söylemek yanlış olmayacaktır. O halde okullarda
hızla artan çeteleşme, bağımlılık vb. sorunların temeli bireylerin ailelerinden bekledikleri desteği
alamamaları sebebiyle bu desteği psikolojik kontrole maruz kalsalar bile zararlı çevrelerde aramaları
olarak açıklanabilir. Okul rehberlik servislerinin temel hizmetlerinden biri olan kişisel – sosyal
rehberlik sürecinde bu duruma odaklanmak ve özellikle ergenlik süreci içerisinde bireyin temel
ihtiyaçlarından biri olan destek konusunda aileler bilinçlendirilmeli ve ilgili rehberlik faaliyetleri bu
kültürel farklılaşma göz önüne alınarak yapılmalıdır. Kısacası proje çıktıları bizi şunu göstermektedir:
Türk kültürü içerisinde bireyler bireyselliği ve özgürlüğü destekten daha az önemsemektedirler.
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